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Αγριογουρουνοκυνηγητό
εν όψει…

  Και με υπουργική «βούλα» απ’ότι φαίνεται ξεκινά ένα 
διαρκές αγριογουρουνοκυνηγητό, λόγω της αύξησης 
του πληθυσμού και της ζημιάς που προκαλούν στις 
αγροτικές καλλιέργειες. Μην φανταστείτε ότι θα ζωθεί 
ο κόσμος τα κυνηγητικά άρματα και θα ξαμοληθεί 
στα βουνά. Αναλυτικά αναφέρονται η δημιουργία 
ειδικών συνεργείων και οι συγκεκριμένοι όροι με τους 
οποίους θα ενεργούν. Μάλιστα το συλλεγόμενο κρέας 
θα αποδίδεται δωρεάν σε κοινωνικά παντοπωλεία 
και σε ιδρύματα της περιοχής. Ωστόσο προκαλεί 
έκπληξη πως την σύγχρονη εποχή μπόρεσε ένα άγριο 
είδος όπως είναι το αγριογούρουνο να «περισσέψει». 
Προφανώς για να φτάσει το υπουργείο σε αυτήν την 
απόφαση εξέτασε σοβαρά τα δεδομένα και θα πρέπει 
όλοι οι εμπλεκόμενοι να ακολουθήσουν με απόλυτο 
σεβασμό τις οδηγίες για να μην φτάσουμε στο άλλο 
άκρο. Να ψάχνουμε δηλαδή μετά από ένα χρόνο 
αγριογούρουνο όχι με το ντουφέκι αλλά με το κυάλι…  
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Η ΕΡΤ ποιοτικά αθλητικά…
αλλά και ποδοσφαιρικά

Παραδοσιακά ηΕΡΤσυνεχίζει και καλύπτει τις ευρωπαϊ-
κές διοργανώσεις των λιγότερο εμπορικώναθλημάτων.Έτσι
δίνει την ευκαιρίαστους τηλεθεατές ναπαρακολουθήσουν το
πανευρωπαικό κολύμβησηςστηνΓλασκόβη και τοΠανευρω-
παικόστίβουστοΒερολίνο.Σεαυτόμάλισταέχουμεκαιέντονο
βεροιώτικο ενδιαφέρον,αφού τηνΠέμπτη θααγωνιστεί η
ΣοφίαΥφαντίδουστη1.30μμ.Εκτόςόμως των«ποιοτικών»
αθλημάτων η ΕΡΤ μαζεύει κάτω από την στέγη της και τις
ομάδεςποδοσφαίρουτηςΣουπερλιγκπουδενέκλεισανσυμ-
φωνίαμετηΝOVA.Έτσιανκαταλήξουνσεσυμφωνίαηδιορ-
γανώτριααρχή,οαρμόδιοςυφυπουργός,ΕΡΤκαιNOVA,θα
μπορούνοιφίλαθλοιναπαρακολουθούντονΠαναθηναϊκό,Α-
τρόμητο,Άρη,Ξάνθη,Παναιτωλικό,ΛαμίακαιΑπόλλωναελεύ-
θερακαιόχισυνδρομητικάτηνερχόμενηποδοσφαιρικήσεζόν.

Περί αλλαγής ωραρίου στα σχολεία
Το ενδεχόμενο να αλλάξει

ηώρα έναρξης των σχολείων
(δημοτικών- γυμνασίων- λυκεί-
ων)εξέφρασεοΥπουργόςΠαι-
δείας,Έρευνας καιΘρησκευ-
μάτων, Κώστας Γαβρόγλου.
Πρόκειται για μία αλλαγή,που
όπωςτόνισε,θαευνοήσειτόσο
ταπαιδιά, όσο και τις οικογέ-
νειες. Συγκεκριμένα, το κου-
δούνι τουσχολείουθαχτυπάει
στις 9.00 τοπρωί, αντί για τις
8.15που ισχύει τώρα, και κατ’
επέκταση, τα μαθήματα θα τε-
λειώνουνκαιαργότερακατά45
λεπτά.Τογεγονόςαυτό,ηκαθυστέρησηδηλαδήτου«πρωινούκουδουνιού»,θαγίνει–ανγίνει-γιατίδιεθνείςέρευνες
δείχνουνότιταπαιδιάσυγκεντρώνονταικαλύτερακαιαποδίδουνκαλύτερα.«Είναιδύσκολο,αλλάόχιανέφικτο»,δή-
λωσεοΥπουργόςΠαιδείας.

Τώρα,γιαόσουςανησυχούνγιααλλαγέςστονοικογενειακόπρογραμματισμό,δενχρειάζεταινα…αλλάξουναπό
Σεπτέμβριοταξυπνητήριατους.Τοανθαεφαρμοστείκαιπότεαυτήηαλλαγήείναιέναμεγάλοθέμα,καιτομόνοσί-
γουροείναιότιδενείναιδυνατόναεφαρμοστείαπότηφετινήσχολικήχρονιά!

Ο αντιπρόεδρος του ΓΑΣ Βέροια 
Στέλιος Μειμαρίδης μίλησε… 

«ΛΑΙΚΑ & ΑΙΡΕΤΙΚΑ»
Σε χθεσινή τηλεφωνικήπαρέμβασή τουστην ραδιοφωνική εκπομπή

ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ στονΑΚΟΥ 99.6, ο αντιπρόεδρος του ΓΑΣ Βέροια
ΣτέλιοςΜειμαρίδης απάντησεστοφλέγονζήτηματωνημερώνπουείναι
ηαπόκτηση τουΑΦΜγια ναμπορεί ηομάδανασυμμετάσχειστοπρω-
τάθλημα. «Κατά99% είναι τελειωμένο το θέμα» είπε χαρακτηριστικά και
τοποθέτησεχρονικάτηνλύσητουζητήματοςπριντονδεκαπενταύγουστο.
Επιπλέοναναφέρθηκεστηνχθεσινήπρώτηεπίσημηπροπόνησητηςομά-
δαςπουήτανσχεδόνσύσσωμοτοδιοικητικόσυμβούλιοκαιμεαισιοδοξία
και όρεξησχεδιάζουν τη νέα ομάδα. Στησυνέχεια ανέφερε την διοργά-
νωση διήμερωνδοκιμαστικώνμεσκοπότηνανίχνευσηκαιδοκιμήνέων
παικτώνστις9&10ΑυγούστουστοΤαγαροχώρι.Τέλος, αυτόπουτόνισε
ιδιαίτεραοαντιπρόεδρος,είναιότιξεκινούνναφτιάξουνταπάντααπότην
αρχή,ωςμιαπαρέα,μιαομάδα,πουείναικαιτομότοτους,ενώζήτησε
τηνστήριξηόλων.

ΠέρασανκαλάστοΚωστοχώρι!
Μάθαμε ότι έγινε ωραίο

γλέντιστοΚωστοχώριτηςΒέ-
ροιας,γιατηγιορτήτηςΜετα-
μόρφωσης τουΣωτήρος.Με
πολλή παράδοση και χορό,
αλλά και πάραπολύ κόσμο,
σεμιαδροσερή,λόγωυψομέ-
τρου, και γλυκιά καλοκαιρινή
βραδιά.Παρόντες βέβαια και
εκπρόσωποι τοπικώνΑρχών,
όπωςοι περιφερειακοί σύμ-
βουλοιΝίκηΚαρατζιούλα και
Θεόφιλος Τεληγιαννίδης, ο
δημοτικός σύμβουλοςΑντώ-
νηςΚαγκελίδης και ο επιχει-
ρηματίαςΣτέλιοςΜεϊμαρίδης,
που βρέθηκαν στο ίδιο τρα-
πέζι!

Μετρίαπροσκυνήματακαιαποκαλυπτήρια
τηςπροτομήςτουΛ.Ιασωνίδη

οφετινός15ΑύγουστοςστηΣουμελά
Το τυπικό θα ακολουθήσουνφέ-

τος οι εκδηλώσεις του15Αύγουστου
στηνΠαναγίαΣουμελά,στηνΚαστα-
νιά του Βερμίου. Θα παραστεί εκ-
πρόσωποςτηςΚυβέρνησης(δενέχει
γίνει ακόμα γνωστόποιος θα είναι),
ο βουλευτήςΑπ.Βεσυρόπουλος εκ
μέρους της Ν.Δ., ο πρόεδρος των
ΚεντρώωνΒασίληςΛεβέντης, οΑρ-
χηγός ΓενικούΕπιτελείουΑεροπορί-
ας,ΠρόεδροιΠοντιακώνΣωματείων,
Αρχιερείς,εκπρόσωποιπολιτικώνκαι
τοπικώνΑρχών και όπωςπάντα χι-
λιάδεςπιστοί που θα ανηφορίσουν
από τηνπαραμονή στα ορεινά του
Βερμίου.

Παράλληλαθαγίνουνκαιτααπο-
καλυπτήριατηςπροτομήςτουΛεωνί-
δα Ιασωνίδη, ενώ τρίαμεγάλαπρο-
σκυνήματαφέτος θασυνεορτάσουν
τηνΠαναγία.ΗεικόνατηςΣουμελά,
η εικόνα τουΑγίου ΙωάννουΒα-
ζελωνος και η εικόνα τουΑγίου
ΓεωργίουτουΠεριστερεώτα.

Ετοιμάζεται λοιπόνηΜονήγιανα
δεχθεί όλοαυτό τον κόσμοαπόπα-
ντού,γιαναπροσκυνήσειτηΧάρητης!
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Υπογράφηκε χθες η υπουργική απόφαση...

Συγκροτούνται συνεργεία δίωξης αγριογούρουνων 
λόγω των ζημιών που προκαλούν 

PΣε συνεργασία με Δασαρχεία και κυνηγετικούς συλλόγους
PΤο συλλεγόμενο κρέας θα προσφέρεται σε κοινωνικά παντοπωλεία

Με αφορμή τα πολλά προβλήματα που έχουν 
προκύψει στην αγροτική οικονομία και σε αστι-
κές-περιαστικές περιοχές από τον μεγάλο αριθμό, 
σε συγκεκριμένα σημεία της χώρας, ημίαιμων 
χοίρων και αγριόχοιρων, το Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας προχωρά για πρώτη φορά 
σε στοχευμένες ενέργειες οι οποίες δύνανται να 
ρυθμίσουν το θέμα.

Συγκεκριμένα, ο Αναπληρωτής Υπουργός Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος 
υπέγραψε χθες και θα δημοσιευθεί τις επόμενες 
μέρες σε ΦΕΚ, απόφαση που αφορά τη δίωξη του 
είδους από τη δημοσίευσή της έως τις 15 Σεπτεμ-
βρίου 2019, οπότε ξεκινά η επόμενη κυνηγετική 
περίοδος. Η απόφαση εκδίδεται με βάση την πρό-
βλεψη που υπάρχει στο άρθρο 259 του Δασικού 
Κώδικα για ανάλογες περιπτώσεις και, συγκεκρι-
μένα, καθορίζει:

• Την άμεση έκδοση αποφάσεων σύστα-
σης συνεργείων από τους Συντονιστές των Απο-
κεντρωμένων Διοικήσεων, με λοιπές απαραίτητες 
λεπτομέρειες ανά περιοχή, οπότε και θα είναι 
δυνατή η έναρξη λειτουργίας των συνεργείων.

• Στα συνεργεία θα υπάρχουν ως υπεύ-
θυνοι τουλάχιστον δύο δασικοί υπάλληλοι, εκ των 
οποίων ένας θα είναι δασοφύλακας, που δύνανται 
να υποβοηθούνται από ιδιωτικούς φύλακες θήρας 
της οικείας κυνηγετικής οργάνωσης, οι οποίοι και 
θα επιτηρούν τη δράση.

• Στα συνεργεία θα συμμετέχουν έμπειροι 
κυνηγοί μέλη των συνεργαζόμενων με το ΥΠΕΝ 
κυνηγετικών συλλόγων, οι οποίοι θα είναι ασφαλι-
σμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης.

• Οι οικείες Δασικές Αρχές θα καθορίζουν 
με αποφάσεις τους τις ημέρες και ώρες που θα 
γίνεται η ενεργοποίηση των συνεργείων, οι οποίες 

θα είναι είτε εκτός κυνηγετικής περιόδου 
είτε εκτός επιτρεπόμενης μέρας για τον 
αγριόχοιρο εντός κυνηγετικής περιόδου.

• Οι περιοχές ρύθμισης και το 
όριο κάρπωσης του πληθυσμού θα κα-
θορίζονται με αιτιολογημένη απόφαση 
της οικείας Δασικής Αρχής, με βάση τα 
διαθέσιμα δεδομένα πληθυσμού και 
χωροκατανομής του είδους, δεδομένα 
προβλημάτων-παραπόνων, στοιχεία του 
ΕΛΓΑ, την άποψη των τοπικών κτηνια-
τρικών υπηρεσιών, ατυχήματα και λοιπά 
συμβάντα.

Η ενεργοποίηση θα γίνεται αφού έχει 
προηγηθεί ενημέρωση των πολιτών με 
κάθε πρόσφορο μέσο ώστε να είναι κα-
τά το δυνατό αποκλεισμένη η περιοχή. 
Στον αποκλεισμό αυτό, καθώς και στην 
υποβοήθηση της δράσης, είναι δυνατό 
να συμμετέχουν η Αστυνομία, οι Δήμοι, 
οι Ενώσεις Αγροτών, οι Κυνηγετικές Ορ-
γανώσεις και οι Φορείς Διαχείρισης Προ-
στατευόμενων Περιοχών.

Πρέπει να τονιστεί ότι η αντιμετώπιση 
του προβλήματος θα γίνει ιεραρχικά με 
δύο τρόπους:

• Εκδίωξη με τη μέθοδο της «πα-
γάνας»: Στη μέθοδο αυτή δεν χρησιμο-
ποιείται κυνηγετικό όπλο, εντοπίζονται οι θέσεις 
των αγριόχοιρων από τα συνεργεία και γίνεται 
«παγάνα» με κυνηγετικούς σκύλους για την εκδί-
ωξή τους.

• Ελεγχόμενη κάρπωση: Εφόσον η προ-
ηγούμενη μέθοδος δεν αποδώσει ή κρίνεται ακα-
τάλληλη για την περιοχή ρύθμισης, γίνεται, μόνο 
σε αυτή την περίπτωση, ελεγχόμενη κάρπωση 

ημίαιμων μη δεσποζόμενων χοίρων καθώς και 
αγριόχοιρων, κατά την οποία δύναται να χρησιμο-
ποιηθούν κυνηγετικοί σκύλοι.

Το συλλεγόμενο κρέας θα αποδίδεται δωρε-
άν σε κοινωνικά παντοπωλεία και σε ιδρύματα 
της περιοχής με απόφαση του Συντονιστή Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από κατάρτιση 
καταλόγου τέτοιων ιδρυμάτων στην οικεία Δασική 
Αρχή.

Τέλος, τονίζεται ότι για πρώτη φορά απαγο-
ρεύεται, με πράξη κανονιστικού περιεχομένου, η 
παροχή τροφής στο είδος σε αστικές, ημιαστικές 
και περιαστικές περιοχές, καθώς και στις περιο-
χές που δραστηριοποιούνται συνεργεία δίωξης, 
διότι η ρίψη τροφής αποδεδειγμένα προκαλεί την 
προσέλκυση των ζώων και τη δημιουργία προ-
βλημάτων

Δηλώσεις ζημιάς 
από το χαλάζι 
της 03/08/2018 
στην περιοχή 
Αλεξάνδρειας

Η Ανταποκρίτρια του ΕΛ.Γ.Α.   Αλεξάνδρειας Όλγα Λάχανη καλεί  όσους  πα-
ραγωγούς υπέστησαν ζημία από το χαλάζι της 03/08/2018 σε Δενδρώδεις και 
λοιπές καλλιέργειες στη Δ.Ε Αλεξάνδρειας, μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις 
ζημιάς έως την 18/08/2018, στον Ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α. της Δ.Ε Αλεξάνδρειας, 
καθημερινά, στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας (2ος όροφος-γραφείο 11).

 Μετά την ημερομηνία αυτή καμία δήλωση δεν μπορεί να υποβληθεί. 
 Για την υποβολή της δήλωσης θα πρέπει οι παραγωγοί να προσκομίζουν τη 

δήλωση καλλιέργειας ΟΣΔΕ (για τον ΕΛΓΑ) 2018. 

Υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για τον 
αρχιτεκτονικό φωτισμό παραδοσιακών 

κτιρίων-τοποσήμων της Νάουσας
Υπογράφτηκε στο γραφείο του Δη-

μάρχου Νίκου Κουτσογιάννη η σύμ-
βαση του έργου για τον αρχιτεκτονικό 
φωτισμό παραδοσιακών κτηρίων-το-
ποσήμων της Νάουσας. Πρόκειται για 
το πρώτο έργο του Δήμου Νάουσας 
στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Α-
στικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ). Η παρέμβα-
ση αφορά νέο αρχιτεκτονικό φωτισμό 
σε 10 σημαντικά σημεία-τοπόσημα της 
Νάουσας:

• Το διατηρητέο κτήριο του Λόγ-
γου-Τουρπάλη

• Το καμπαναριό του Αγίου Γεωρ-
γίου

• Το Ρολόι
• Το καμπαναριό του Ι.Ν. Μεταμορ-

φώσεως του Σωτήρος
• Το μνημείο του Χώρου Θυσίας 

στους Στουμπάνους
• Το διατηρητέο κτίριο στην οδό Βε-

νιζέλου-Καραμπατάκη
• Το φουγάρο-καπνοδόχο του κτιρί-

ου του Κέντρου Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής Κληρονομιάς (Έρια)
• Το 1ο-2ο Δημοτικό Σχολείο
• Street art πολυχώρου «Χρήστος Λαναράς» (κτίριο Βέτλανς)
• Street art πολυχώρου «Χρήστος Λαναράς» (κτίριο ΕΡΙΑ)
«Το σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ξεκινά με μία από τις πολλές και εντυπωσιακές παρεμβάσεις του. Ο στοχευμένος 

αρχιτεκτονικός φωτισμός κτιρίων και σημείων της Νάουσας με σημαντική ιστορική αξία και υψηλή αισθητική, θα προσδώσει πολύ 
σύντομα μια εντυπωσιακή εικόνα, βγάζοντάς τα από το σκοτάδι στο φως. Ακολουθούν σύντομα νέες δράσεις και παρεμβάσεις που 
αλλάζουν την οπτική στον δημόσιο χώρο, βελτιώνουν την καθημερινότητα όλων μας και γεννούν αισιοδοξία για το μέλλον του Δήμου 
μας» σημειώνει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος.
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Ετήσιος Καλοκαιρινός Χορός 
στη Βεργίνα 

από τον Σύλλογο «ΑΙΓΕΣ»
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βεργίνας «ΑΙΓΕΣ» διοργανώνει τον ετήσιο 

Καλοκαιρινό Χορό του, την Κυριακή 19 Αυγούστου 2018 στις 9.00μμ. στο 
χώρο του ανοικτού δημοτικού parking στη Βεργίνα.  Οι ξεχωριστές φωνές 
του Π.Τουρνά και του Στ.Ζημπιλιάδη, συνοδευόμενες από το κλαρίνο του 
Γ.Σκηπητάρη, το βιολί και τη φωνή του Μ.Μπακλατζή και την ποντιακή 
λύρα του Γ.Μητρόπουλου, υπόσχονται ένα αξέχαστο παραδοσιακό γλέ-
ντι με τραγούδια και χορό ως το πρωί! Φέτος η εκδήλωση γίνεται με τη 
συμμετοχή του Δήμου Βέροιας. *Γενική είσοδος: 5 ευρώ (περιλαμβάνει 2 
κρεατικά). Είσοδος για παιδιά μέχρι και Γυμνασίου: 3 ευρώ (περιλαμβάνει 
1 κρεατικό). Ελεύθερη είσοδος για τα μικρότερα παιδιά. Στον χώρο θα δια-
τίθενται σουβλάκια, λουκάνικα, μπύρες, ρετσίνες και αναψυκτικά σε προσιτές τιμές*.

Τρεις λαϊκές και ποντιακές 
βραδιές στο γήπεδο της Πατρίδας 

στις 8-9 και 10 Αυγούστου

Σήμερα Τετάρτη, αύριο Πέμπτη και Παρασκευή, θα πραγματοποιηθούν οι λαϊκές και ποντιακές βραδιές 
στο γήπεδο της Πατρίδας Βέροιας, από τον  Πολιτιστικό Σύλλογο «Ευστάθιος Χωραφάς».

(Οι εκδηλώσεις  είχαν αναβληθεί λόγω του τριήμερου εθνικού πένθους)
Το πρόγραμμα του τριημέρου διαμορφώνεται ως εξής:
 -Τετάρτη 8 Αυγούστου: Πίτσα Παπαδοπούλου με τα παιδιά της Πάτρας (είσοδος 8€)
- Πέμπτη 9 Αυγούστου: Στάθης Νικολαίδης με τοπικούς καλλιτέχνες (είσοδος 5€)
- Παρασκευή 10 Αυγούστου: Ελένη Βιτάλη με Νίκo Ζιώγαλα (είσοδος 8€)
Στις τιμές εισόδου συμπεριλαμβάνεται και  η προσφορά δύο κρεατικών.
Η προπώληση εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει.
Μεγάλο μέρος των εσόδων θα δοθεί για τα θύματα της τραγωδίας απο τις πυρκαγιές και για άλλους κοι-

νωνικούς σκοπούς.
Πληροφορίες: 6973348056

Αιθ1: (κλιματίζεται)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΕΡΑΤΑ 3: ΩΡΑ ΓΙΑ 

ΔΙΑΚΟΠΕΣ  - 
HOTEL TRANSYLVANIA 3    (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές:  Κάθε μέρα στις 18.30
Σκηνοθεσία: ΤΖΕΝΤΙ ΤΑΡΤΑΚΟΒΣΚΙ
Σενάριο: ΤΖΕΝΤΙ ΤΑΡΤΑΚΟΒΣΚΙ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑ-

ΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, ΝΑΤΑΣΣΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΟΥ

ΘΕΡΙΝΗ   Αίθουσα
(Σε περίπτωση κακοκαιρίας η προβο-

λή θα μεταφερθεί στην Αίθουσα 1)
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN

Σκηνοθεσία/ Σενάριο: ΟΛ ΠΑΡ-
ΚΕΡ

Ηθοποιοί ΑΝΤΙ ΓΚΑΡΣΙΑ, ΜΕΡΙΛ 
ΣΤΡΙΠ, ΠΙΡΣ ΜΠΡΟΣΝΑΝ, ΣΕΡ, ΣΤΕΛΑΝ 
ΣΚΑΡΣΓΚΑΡΝΤ, ΚΟΛΙΝ ΦΕΡΘ, ΤΖΟΥ-
ΛΙ ΓΟΥΟΛΤΕΡΣ, ΚΡΙΣΤΙΝ ΜΠΑΡΑΝΣΚΙ, 
ΝΤΟΜΙΝΙΚ ΚΟΥΠΕΡ,  Προβολές:  Κάθε 
μέρα στις 21.15 

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε 
για όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέ-
ατρου ΣΤΑΡ παρακάτω: 

http://www.cinestar.gr 
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

cinestarveria 

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     2/8/18 - 8/8/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018  

Το καλοκαίρι είναι εδώ και προαναγγέλει  γλέ-
ντια ,χαρές και πανηγύρια! Φέτος τον Αύγουστο 
έξι συναυλίες  της ΚΕΠΑ – μία ενιαία παραγωγή- 
είναι αφιερωμένες σε  έξι  όμορφα ορεινά χωριά 
του Δήμου μας . Από  09 έως και  17 Αυγούστου 
έξι δημοτικές κοινότητες  θα πλημμυρίσουν από 
αγαπημένους   ήχους  και  ακούσματα , σε έξι 
εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο  . Μένοντας πι-
στοί στο πνεύμα που υπηρετούμε , η γιορτή αυτή 
οργανώνεται από κοινού και σε συνεργασία  με 
τις Τοπικές Κοινότητες και τους Τοπικούς Πολιτι-
στικούς Συλλόγους και εντάσσεται σ΄ έναν προ-
γραμματισμό που αντανακλά τη μουσική και την 
πολιτισμική  πολυμορφία , μ’ ένα σχήμα που την 
αντιπροσωπεύει  . Καλή περιοδεία Μπρατίμια ! 

ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας 
ΜΠΡΑΤΙΜΙΑ
Τα «μπρατίμια» είναι ένας εθιμοτυπικός όρος 

που προέρχεται κυρίως από τους βλάχικους γά-
μους και αναφέρεται στους στενούς φίλους του 
γαμπρού ή της νύφης και, γενικότερα, στα άτομα 
με τα οποία μας δένουν ισχυροί δεσμοί φιλίας. 
Τα «μπρατίμια» αναλαμβάνουν το ξύρισμα του 
γαμπρού, με τη συνοδεία παραδοσιακών τραγου-
διών, βοηθούν στο γλέντι που προηγείται του γά-
μου και, την ημέρα του γάμου, είναι αυτοί που συ-
νοδεύουν τη νύφη στην εκκλησία. Τα «μπρατίμια» 
είναι επίσης μια παρέα μουσικών από τη Βόρεια 
Ελλάδα οι οποίοι από μικρή ηλικία γαλουχήθηκαν 
στα παραδοσιακά-δημοτικά πανηγύρια και γλέ-
ντια. Η αγάπη και το μεράκι τους για την παραδο-
σιακή δημοτική μουσική, καθώς και η πολύχρονη 
συνεργασία τους στο μουσικό αυτό χώρο, είχαν 
ως αποτέλεσμα τη συγκρότηση ενός συμπα-
γούς πυρήνα. Έκτοτε με έδρα την Θεσσαλονίκη 
ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό 
παρουσιάζοντας μουσικές παραδόσεις από τον 
Ελλαδικό χώρο και τα Βαλκάνια κυρίως σε γαμή-
λια γλέντια, πανηγύρια, φεστιβάλ και εκδηλώσεις 
που αφορούν την παραδοσιακή μουσική.

Τα μέλη της μπάντας αποτελούν οι:
Νίκος Αγγούσης: κλαρίνο
Μάκης Μπακλατζής: τραγούδι-βιολί
Δημήτρης Παναγούλιας: κρουστά
Γιάννης Πούλιος: λαούτο

ΜΠΡΑΤΙΜΙΑ περιοδεία 

09/08 , 9.00μ.μ ΣΕΛΙ (Πλατεία)
10/08 , 9.00μ.μ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ(αυλή Δημοτι-

κής Κοινότητας),
12/08, 9.00 μ.μ ΡΑΧΙΑ (αυλή Δημοτικού  Σχο-

λείου)
13/08, 9.00μ.μ ΚΟΥΣΤΟΧΩΡΙ (αυλή Δημοτι-

κού  Σχολείου)
16/08,9.00μ.μ ΚΟΥΜΑΡΙΑ (αυλή Δημοτικού  

Σχολείου)
17/08, 9.00μ.μ ΦΥΤΕΙΑ (πλατεία)
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
Διοργάνωση : ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας ,σε συ-

νεργασία με τις Τοπικές Κοινότητες και τους Πολι-
τιστικούς Συλλόγους .

Σας καλούμε σε ένα μοναδικό Ταξίδι στην Πα-
ράδοση με τα Μπρατίμια! 

Από 10 έως και 17 Αυγούστου

H ΚΕΠΑ στα ορεινά με τα «Μπρατίμια»
-ΕΞΙ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ ΣΕ ΣΕΛΙ, 
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟ, ΡΑΧΙΑ, ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ, ΚΟΥΜΑΡΙΑ, ΦΥΤΕΙΑ

Η Εύξεινος Λέσχη Επισκοπής διοργανώνει 
τετραήμερες εκδηλώσεις του καλοκαιριού στις 19-
20-21-22 Αυγούστου 2018 στο χώρο του δημοτι-
κού σχολείου Επισκοπής.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα έχει ως εξής:
Κυριακή 19 Αυγούστου 2018
Ζωιδάκης Νίκος –τραγουδι -λύρα
Μακριδάκης Χρήστος – λάουτο
Παπαιωάννου Μιλτιάδης – πλήκτρα
Σιδηρόπουλος Νικόλαος –τύμπανα 
Ζουντουρίδης Αλέξανδρος- τραγούδι
Λαζαρίδης Μπάμπης – λύρα
Ορδουλίδης Γιώργος -νταούλι
Φουντουκίδης Δημήτρης-αρμόνιο 
Χορευτικά συγκροτήματα :
- Πρότυπη Καλλιτεχνική Ομάδα Χορού «Ε-

κνευσις» του Κωνσταντίνου Νικολαΐδη 
  Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018
Χαλκίδης Στέλιος -τραγούδι -λύρα
Σιαμίδης Άκης-τραγούδι
Χαραλαμπίδης Φίλιππος-λύρα
Δενεσίδης Παύλος-αρμόνιο 
Ορδουλίδης Γιώργος - νταούλι
Χενιτίδου Σοφία - νταούλι
Φουντουκίδης Δημήτρης-αρμόνιο
Χορευτικά συγκροτήματα :
-Μικρό τμήμα Ευξείνου Λέσχης Επισκοπής 

Νάουσας
-Μεσαίο τμήμα Ευξείνου Λέσχης Επισκοπής 

Νάουσας
-Πολιτιστικός σύλλογος Επισκοπής Νάουσας 

‘’Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ’’  
Τρίτη 21 Αυγούστου 2018
Παρχαρίδης Αλέξης -τραγούδι 
Ιωαννίδης Γιώργος-τραγούδι
Τσανασίδης Γιάννης-λύρα
Βέργος Γιώργος -αγγείο
Πολυχρονίδης Γιάννης-νταούλι
Φουντουκίδης Δημήτρης-αρμόνιο
Χορευτικά συγκροτήματα :
-Εύξεινος Λέσχη Βέροιας
-Σύλλογος Εβριτών Ν. Ροδόπης 
-Μεγάλο τμήμα Ευξείνου Λέσχης Επισκοπής 

Νάουσας 
Τετάρτη 22 Αυγούστου 2018
Ποντιακό θέατρο : 
«Έργατα και δουλείας» από το Σύλλογο Ποντί-

ων Γιαννιτσών
‘’Εργατα και Δουλείας’’ του Στάθη Ευσταθιάδη
Η σκηνοθεσία είναι του Γιάννη Γεωργιάδη
Για τις 19-20-21 Αυγούστου 2018
Τιμη εισόδου 5€ (με δύο κρεατικά) 
Ποντιακό Θέατρο στις 22 Αυγούστου 2018
Τιμή Θεάτρου: 5€
Σημεία προπώλησης εισιτηρίων θεάτρου:
- ΕΠΙΣΚΟΠΗ : Εύξεινος Λέσχη Επισκοπής 

(γραφεία συλλόγου) ,6985636960 & 2332045040 
Ώρα Έναρξης 9:00 μ.μ.

Στις -19-20-21-22 Αυγούστου
Τετραήμερες καλοκαιρινές εκδηλώσεις 

από την Εύξεινο Λέσχη Επισκοπής



Πληρωμή δωρόσημου 
Β΄ τετραμήνου 2018 

στους εργατοτεχνίτες 
οικοδόμους

Ο ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι η πληρωμή Δωροσήμου Β΄ τετρα-
μήνου 2018 θα πραγματοποιηθεί για όσους πληρωθούν με πί-
στωση τραπεζικού λογαριασμού στις 03/08/2018 και για όσους 
πληρωθούν μέσω των Υποκαταστημάτων Μισθωτών του Ε-
ΦΚΑ στο χρονικό διάστημα από 07/08/2018 μέχρι 22/08/2018, 
κατά τις ημερομηνίες 7, 8, 9, 21 & 22/08/2018 εντός του πρωι-
νού ωραρίου λειτουργίας των Υποκ/των.

Δικαιολογητικά πληρωμής:
Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.
Για τους απογραφέντες μέχρι 3/2/2002 η προσκόμιση ΔΑΤΕ 

ή Βιβλιάριο Εντολών Ασφάλισης ή Απόσπασμα Λογαριασμού 
Ασφαλισμένου.

Για τους απογραφέντες από 4/2/2002 και μετά η προσκόμι-
ση της Βεβαίωσης Απογραφής Ασφαλισμένου ή Απόσπασμα 
Λογαριασμού Ασφαλισμένου.

Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Επισημαίνεται ότι: από την επόμενη καταβολή και εφεξής οι 

πληρωμές του δωροσήμου θα πραγματοποιούνται υποχρεω-
τικά μέσω ΤΡΑΠΕΖΩΝ. 
Ως εκ τούτου θα πρέπει 
να ενημερώνονται οι 
εργατοτεχνίτες οικοδό-
μοι ,οι οποίοι δεν έχουν 
δηλώσε ι  τραπεζικό 
λογαριασμό, να προ-
σέλθουν στα Τμήματα 
Μητρώου Μισθωτών 
Ε.Φ.Κ.Α. , προκειμένου 
να δηλώσουν τραπεζι-
κό λογαριασμό κατά τα 
γνωστά. Κατά την κατα-
χώρηση του τραπεζικού 
λογαριασμού ( IBAN) 
θα πρέπει να γίνεται α-
παραίτητα έλεγχος ταυ-
τοποιητικών στοιχείων 
και να καταχωρείται ο 
Α.Φ.Μ. όπου ελλείπει.

Το δωρόσημο κα-
ταβάλλεται μέσω Τρα-
πεζών σε όσους οικο-
δόμους εκδήλωσαν 
επιθυμία και υπέβαλαν 
την σχετική αίτηση - δή-
λωση.

Για περισσότερες 
πληροφορίες να απευ-
θυνθούν στο Υποκ/μα 
της περιοχής τους.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Τα μέλη της ομάδας μπάσκετ του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας αισθάνονται την 

ανάγκη να ευχαριστήσουν τον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου και την 
πρόεδρο και τα μέλη του ΛΕΑΔΙΒ για την έμπρακτη υποστήριξή τους στην αποστολή 
της ομάδας και συμμετοχή της στο 11ο Πρωτάθλημα Μπάσκετ Ελλάδας και Κύπρου 
που διοργανώθηκε στον Πύργο και Αμαλιάδα Ηλείας. Ο δικηγορικός σύλλογος Βέροι-
ας πρωτοστάτησε στην δημιουργία αυτού του πρωταθλήματος το 2008, που σταδιακά 
γιγαντώθηκε και πλέον είναι μια από τις κορυφαίες διοργανώσεις με συμμετοχή 24 
και πλέον δικηγορικών συλλόγων. Με την  αδιάλειπτη και αξιοπρεπή εκπροσώπηση 
όλα αυτά τα χρόνια ο Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας έχει καταφέρει να κερδίσει τον 
σεβασμό και την αποδοχή όλων των δικηγορικών συλλόγων Ελλάδας και Κύπρου. 

Επιχορήγηση 
674.782,02 ευρώ σε 
Δήμους της χώρας 
για την υλοποίηση 

προγράμματος 
κοινωνικής προστασίας

Την απόφαση έγκρισης για την χορήγηση έκτακτης οι-
κονομικής ενίσχυσης ποσού 674.782,02 ευρώ σε Δήμους 
της χώρας, αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση του 
προγράμματος κοινωνικής προστασίας, όπως προβλέπε-
ται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αριθμ. Π2/οικ.2673/2001 
ΚΥΑ, με σκοπό την κάλυψη δαπανών  άμεσων βιοτικών 
αναγκών και αντικατάστασης οικοσκευής λόγω φυσικών 
καταστροφών, υπέγραψε χθες ο Υπουργός Εσωτερικών, 
Πάνος Σκουρλέτης. Το ποσό θα αποδοθεί στους Δήμους 
με χρηματική εντολή του υπουργείου προς το Ταμείο Παρα-
καταθηκών και Δανείων. Από την  κατανομή της επιχορή-
γησης, ο Δήμος Βέροιας θα λάβει 13.335,00 ευρώ για την 
αντικατάσταση οικοσκευής των πληγέντων από την πλημ-
μύρα της 15ης και 16ης Νοεμβρίου του 2017.

Π.Ε Ημαθίας: 
Παράταση 

ημερομηνιών 
για την υποβολή

σχεδίων βελτίωσης
Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνια-

τρικής  της Π.Ε. Ημαθίας ανακοινώνεται ότι  υπογράφη-
κε η υπ΄αριθμ. 6761/1-8-2018 απόφαση  τροποποίησης 
της υπ. αριθμ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης Εκδή-
λωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-
2020 στο Mέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του 
ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: “Στήριξη για επενδύσεις 
σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις”, Δράση 4.1.1 “Υλοποίηση 
επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα 
της εκμετάλλευσης” και Δράση 4.1.3 “Υλοποίηση επεν-
δύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και 
στην προστασία του περιβάλλοντος” », σχετικά με τη 
χορήγηση ολιγοήμερης τεχνικής παράτασης.

Ειδικότερα, οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες ορίζο-
νται ως εξής:

α)  Τελευταία ημερομηνία για την υποβολή αιτημά-
των για τη θεώρηση εγγράφων, τη χορήγηση βεβαιώσε-
ων κ.λπ. στις ΔΑΟΚ ορίζεται η 30/08/2018.

β)  Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 
(οριστικοποίησης) τόσο του πρώτου όσο και του δευτέ-
ρου σταδίου ορίζεται η 14/09/2018 και ώρα 13.00 ενώ 
αιτήματα από-οριστικοποίησης γίνονται δεκτά έως τις 
10/09/2018.

γ) Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσι-
κού φακέλου στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας 
του φυσικού προσώπου ή στην έδρα του νομικού προ-
σώπου ή συλλογικού σχήματος, λαμβάνοντας σχετικό 
πρωτόκολλο υποβολής ορίζεται η 01/10/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στην  Δι/νση Αγροτικής Οι-
κονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας 
Ημαθίας και στα τηλέφωνα 2331 3 50183 (κ. Παπαοικο-
νόμου), 2331 3 50176 (κ. Τσουμάκη).
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ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ευχαριστίες προς τους 
δημότες για τη συγκέντρωση 

ανθρωπιστικής βοήθειας 
Ο Δήμος Βέ-

ροιας ευχαριστεί: 
«Εκφράζουμε τις 
θερμές ευχαρι-
στίες προς τους 
δημότες μας, για 
την ανθρωπιστι-
κή βοήθεια που 
εστάλη,   μέσω 
των δομών του 
Δήμου Βέροιας   
(κέντρου κοινότη-
τας -  κοινωνικού 
παντοπωλείου , 
κοινωνικού φαρ-
μακείου και ΚΕ-
ΠΑ)  στους πυ-
ρόπληκτους της 
Αττικής. 

Σε πνεύμα βα-
θιάς συγκίνησης, 
οι δημότες του 
Δήμου Βέροιας 
ανταποκρίθηκαν 
στο κάλεσμα ευ-
χαριστίες προς 
το υ ς  δ η μ ότ ε ς 
τροφίμων, ειδών 
πρώτης ανάγκης 
και  φαρμακευ -
τικού υλικού για 
την κάλυψη των 
α ν α γ κ ώ ν  τ ω ν 
πληγέντων.

Παρόλο που η 
οικονομική κρίση 
των τελευταίων 
ετών έχει επηρεά-
σει σημαντικά την 
καθημερινότητα των δημοτών, είναι ελπιδοφόρα και συγκινητική η ευαισθησία που 
διακρίνει τους πολίτες του Δήμου μας» . 



Ο Σεβα -
σ μ ι ώ τ α τ ο ς 
Μητροπολί-
της Βεροίας, 
Ναούσης και 
Κα μ πα ν ί α ς 
κ. Παντελεή-
μων:

 Την Τε-
τάρτη 8 Αυ-
γ ο ύ σ τ ο υ 
το πρωί θα 
ιερουργήσει 
σ τ ο ν  Ι ε ρ ό 
Ναό  Αγ ίου 
Γεωργίου Α-
γκαθιάς. 

Τη ν  Τε -
τάρτη 8 Αυ-
γ ο ύ σ τ ο υ 
στις 7:00μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερινό και 
στην Παράκληση της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Κοι-
μήσεως της Θεοτόκου Σελίου.

 Την Πέμπτη 9 Αυγούστου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Πολυδενδρί-
ου, επί τη εορτή του Αγίου Αθανασίου του Κοκοβίτη. 

Την Κυριακή 12 Αυγούστου το πρωί θα ιε-
ρουργήσει στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορ-
φώσεως του Σωτήρος Χριστού Ναούσης.

 Την Κυριακή 12 Αυγούστου στις 7:00μ.μ. θα 
μεταφέρει το Ιερό Λείψανο και τον Σταυρό του Αγίου 
Κοσμά του Αιτωλού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας και στην 
συνέχεια θα χοροστατήσει στον Εσπερινό και στην 
Παράκληση της Θεοτόκου. 

Την Δευτέρα 13 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. θα 
χοροστατήσει στον Εσπερινό, στην Παράκληση της 
Θεοτόκου και στην Ακολουθία του Επιταφίου της 
Παναγίας στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Ναούσης.

 Την Τρίτη 14 Αυγούστου στις 6:00 μ.μ. θα 
χοροστατήσει στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό 
επί τη εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ιερό 
Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά και εν συνε-
χεία θα λάβει μέρος στην λιτανεία της Ιεράς Εικόνος 
της Παναγίας. 

Την Τετάρτη 15 Αυγούστου το πρωί θα ιε-
ρουργήσει επί τη εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτό-
κου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά 
και εν συνεχεία θα λάβει μέρος στην λιτανεία της 
Ιεράς Εικόνος της Παναγίας. 

Την Τετάρτη 15 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. θα 
χοροστατήσει στον Εσπερινό και στην Ακολουθία 
του Επιταφίου της Παναγίας στον Ιερό Μητροπολι-
τικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας. 

Την Πέμπτη 16 Αυγούστου το πρωί θα ιε-
ρουργήσει στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Σελίου.
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Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς και 
Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες επι-
σκεπτηρίου  για τους Τροφίμους του Ιδρύματος, 

είναι από τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00. 
 τηλ.επικοιν. 6979221680.  

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι Συμπολίτες μας 
έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται, μπορούν να 
τα  προσφέρουν για το 
Γηροκομείο Βέροιας στο 
υπόγειο της  Δημοτικής 
Αγοράς  καθημερινά 
από 11.00 έως 13.00.    
Το Δ.Σ. Αδελφάτου Γη-
ροκομείου Βέροιας Tηλ.
επικ. 6979 221680.

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 11 

Αυγούστου 2018 στον Ιερό 
Ναό Aγίας Παρασκευής στην 
Ελαφίνα Ημαθίας 40ΝΘΗΜΕ-
ΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την α-
νάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, πεθερού, παππού και 
θείου

π. ΠΑΥΛΟΥ
ΝΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ

(Ιερέας Αγίας Βαρβάρας)

και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 
προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους 
προς το Θεό.

Η σύζυγος, Ο γιος, Οι κόρες
Ο γαμπρός, Η νύφη, Τα εγγόνια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Θεία Λειτουργία 
κάθε Κυριακή

 στο Ξηρολίβαδο
Οι κάτοικοι και οι παραθεριστές του Ξηρολιβάδου θα έ-

χουν την δυνατότητα να εκκλησιάζονται κάθε Κυριακή μέχρι 
τέλος Αυγούστου. Όσοι πιστοί προσέλθετε.

Ι. ΝΑΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ – 
ΟΣ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΟΝ 
ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ
Από 2 έως και 15 Αυγούστου καθημερινώς θα 

τελείται η Θ. Λειτουργία στον Ιερό Ναό μας: 7.30-
9.00 π.μ. 

(Η Θ. Λειτουργία τελείται στο παρεκκλήσι στον 
υπόγειο χώρο του Ι. Ναού).

Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο: 
7.00 μ.μ.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΕΛΙΟΥ

Την Τετάρτη 15 Αυγούστου 2018 πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Σελί-
ου. Οι Ιερές Ακολουθίες θα τελεσθούν ως εξής:

Τρίτη 14/8
7 μ.μ. Λιτανεία της Ιεράς Εικόνος
8 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός
Τετάρτη 15/8
7.30 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία
Πέμπτη 16/8
7.00 π.μ. Όρθρος, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία υπό του Σεβ. Μητροπολίτου μας κ.κ. 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
Επιτάφιος-Εγκώμια Παναγίας

Η Νάουσα τιμά με εκδηλώσεις τον 
Πολιούχο της Όσιο  Θεοφάνη

Ο Δήμος Ηρωικής 
Πόλης Νάουσας προς 
τιμήν του Πολιούχου 
Οσίου Θεοφάνους, τον 
οποίο  τιμά στις 19 Αυ-
γούστου, διοργανώνει 
πολιτιστική εκδήλωση 
υπό την αιγίδα της Ιε-
ράς Μητρόπολης Βε-
ροίας, Ναούσης και Κα-
μπανίας.

Την Κυριακή 19 Αυ-
γούστου 2018 στις 9.00 
μ.μ. στο Θερινό Δημοτι-
κό Θέατρο θα πραγμα-
τοποιηθεί μουσική συναυλία με την Ορχήστρα «Ροδόπη», που αποτελείται από καταξιω-
μένους μουσικούς, θα παρουσιάσουν παραδοσιακό και μικρασιάτικο ρεπερτόριο. Το μου-
σικό σχήμα θα συνοδεύσουν ο Λαογραφικός Σύλλογος Βλάχων Νάουσας, ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Χαρίεσσας «Άγιος Δημήτριος» και η Εύξεινος Λέσχη Χαρίεσσας.

Ένα μουσικό ταξίδι στα μονοπάτια της παράδοσης με  σκοπούς και τραγούδια από την 
Μικρά Ασία, τον Πόντο και  παραδοσιακά τραγούδια του τόπου μας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλους τους πολίτες.

7ήμερα λουτροθεραπείας 
για τα μέλη των ΚΑΠΗ Βέροιας 

ΤΟ Ν.Π.ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ 7ΗΜΕΡΑ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
Από  1-7 Σεπτεμβρίου 2018   στους εξής προορισμούς:
• Λουτρά Ν. Απολλώνιας
Τιμή 150 ευρώ (6 διανυκτερεύσεις ,
σε σπιτάκια
πλήρη διατροφη,6 λούσεις)
+ 1,50 ευρώ (φόρο διανυκτέρευσης)
• Λουτρά Ποζαρ
Τιμή 150 ευρώ
 (6 διανυκτερεύσεις, στο ξενοδοχείο «Φιλοξένια», ημιδιατροφή, 
 μεταφορά  στα λουτρά ,δεν συμπεριλαμβάνεται η τιμή των λουτρών)
+4,50 ευρώ (φόρο διανυκτέρευσης)

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη
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Για τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο
Καλοκαιρινή εκστρατεία 

της Δημοτικής βιβλιοθήκη 
«Θ. Ζωγιοπούλου» 

Μέσα καλοκαιριού 
και η Καλοκαιρινή Εκ-
στρατεία Ανάγνωσης 
και Δημιουργικότητας 
2018 με θέμα «Αγαπη-
μένα δεδομένα: παρα-
τηρώ και μετρώ τον κό-
σμο» που σχεδιάζεται 
και οργανώνεται από 
την Εθνική Βιβλιοθήκη 
της Ελλάδος και υλο-
ποιείται από το Δίκτυο 
Ελληνικών Βιβλιοθη-
κών, συνεχίζεται στην 
Δημοτική βιβλιοθήκη 
«Θ. Ζωγιοπούλου». 

Πρόγραμμα δράσεων
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
9 Αυγούστου ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ: Τα ρούχα μου. Ντύνουμε μια χάρ-

τινη κούκλα με τα αγαπημένα μας ρούχα.
10 Αυγούστου «ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ» To άπειρο. Μετρώντας τον κόσμο μαθαί-

νουμε γι’ αυτό που είναι αμέτρητο.
20 Αυγούστου ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ. Παιχνίδια και σπόρ. Ποια είναι 

τα αγαπημένα μας παιχνίδια και σπορ, αλλάζουν οι προτιμήσεις μας καθώς μεγαλώνουμε;
21 Αυγούστου «ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ» Το μήκος και το πλάτος της γής. Δύο 

πολύ σημαντικά δεδομένα αν θες να ξεκινήσεις για ένα μεγάλο ταξίδι στη στεριά και στη 
θάλασσα

30 Αυγούστου ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Οι μέλισσες σε όλο τον κόσμο. Πάνω στο χάρ-
τη σημειώνουμε τόπους που συλλέγουν το μέλι με διάφορους τρόπους, τόπους που οι 
μέλισσες κινδυνεύουν, χώρες που κινητοποιούνται για να σώσουν τις μέλισσες από την 
εξαφάνιση

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
5 Σεπτεμβρίου «ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ» Η λεία ενός πειρατικού πλοίου. Το 1602 

ένα πειρατικό πλοίο επιτίθεται σε ένα εμπορικό πλοίο κάπου στο Αιγαίο. Μετά την επίθεση 
οι πειρατές καταγράφουν τη λεία τους και ζωντανεύουν έναν κόσμο με διαφορετικά νομί-
σματα, αγάπη για τα μπαχαρικά και τα μεταξωτά υφάσματα, τα πολύτιμα κοσμήματα

7 Σεπτεμβρίου ΓΙΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ Καταγράφουμε τους αποχαιρετισμούς και τα «του χρό-
νου» και γιορτάζουμε το κλείσιμο ενός ακόμη καλοκαιριού που περάσαμε μαζί. 

Το πρόγραμμα υλοποιείται στους χώρους της Δημοτικής βιβλιοθήκης από τις 10-11.30 
π.μ. καθ΄ όλη τη διάρκεια του και απευθύνεται σε παιδιά 9-12 ετών. 

Για κρατήσεις θέσεων και δηλώσεις συμμετοχής στη  Δημοτική βιβλιοθήκη,    Θ. Ζωγιο-
πούλου 5 – 3ος όροφος, τηλ. 23310-24879  Βούλα Κοτσάλου 

email: detopoka@otenet.gr
https://www.facebook.com/demotike.beroias

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

το άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώ-
δικα ό τι:

Ο Sean Thomas Christopher 
Durkan του Michael και της Mary 
Helena, το γένος Lawlor, που γεν-
νήθηκε στο Δουβλίνο Ιρλανδίας και 
κατοικεί στη Βέροια και η Eλισσά-
βετ Χατζηνώτα του Ευάγγελου 
και της Φωτεινής Χατζηνώτα, το 

γένος Σολαχίδου, που γεννήθηκε στην Πτολε-
μαϊδα και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

το άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώ-
δικα ό τι:

Ο ΜΑΜΕΝΤΩΒ ΣΑΛΙΧ του Βά-
λιχ και της Μαλάκ, το γένος Αγκα-
κίσεβα, που γεννήθηκε στο Κρίμ-
σκι Κρασνοντάρ Ρωσίας και κα-
τοικεί στη Βέροια και η ΤΣΙΛΑΚΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Εμμανουήλ 

και της Νίκης, το γένος Τζιότζιου, που γεννήθηκε 
και κατοικεί στην Κατερίνη Πιερίας, πρόκειται να 
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Κατερίνης Πιερίας.

Από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας στο πλαίσιο της Πανελλήνιας 
Δράσης του ΥΠ.ΠΟ «Εν νυκτί»

Ξενάγηση σήμερα στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο και στην Παλαιά Μητρόπολη 
Βεροίας από τον αρχαιολόγο Ι. Γραικό 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, στο 
πλαίσιο των πανελλήνιων εκδηλώσεων 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού ‘’Εν νυκτί’’, σας προσκαλεί την Τε-
τάρτη, 8 Αυγούστου 2018 στις 9.00 μ.μ., 
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας και 
στην Παλαιά Μητρόπολη Βεροίας, στην 
ξενάγηση με τίτλο: Στηλλογραφήσεις: δη-
μόσιες ανακοινώσεις ριζικών αλλαγών του 
ανθρώπινου βίου στην αρχαία και σύγχρο-
νη Βέροια.

Από τις αναγραφές απελευθερώσεων 
δούλων στους κίονες που περιστοίχιζαν 
την ρωμαϊκή οδό και τα ιερά στην αρχαία 
Βέροια, μέχρι τις αγγελίες απώλειας και 
μνήμης προσφιλών προσώπων στους ξύ-
λινους στύλους της ΔΕΗ, η τυποποιημένη, 
λιτή και έμπλεη συναισθημάτων ανακοίνω-
ση της ριζικής αλλαγής του ανθρώπινου 
βίου παρουσιάζει σταθερά χαρακτηριστικά 
ανά τους αιώνες, τα οποία αφορούν τόσο 
σε μία εν πολλοίς στωική αντίληψη για τη 
ζωή όσο και στα όρια μεταξύ ιδιωτικού και 
δημόσιου βίου. 

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί 
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας, ώρα 
21:00. Ξεναγεί ο αρχαιολόγος κ. Ι. Γραι-
κός. 

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.



2 Παιδικούς αγώνες ανω-
μάλου δρόμου 1300μ 
ηλικιών Δημοτικου 

Σχολείου και 2200μ ηλικιων 
Γυμνασίου περιλαμβάνει το 
2ημερο event Seli mountain 
running. Η εκκίνηση των 
1300μ δημοτικου θα δωθει 
την Κυριακή 9:45πμ και 
των 2200μ Γυμνασίου στις 
10:00πμ.

ΟιδηλώσειςΣυμμετοχήςθαγίνουντο
Σάββατο18/8από της16:30έωςκαι τις
19:30 στην Γραμματεία του αγώναπου
θαβρίσκετεστοΣαλέΒέρμιοκαιτηνΚυ-
ριακή19/8 τοπρωί από τις 7:30πμ έως
9:00πμ.Την εγγραφή θα την κάνουν οι
γονείς.

ΗΣυμμετοχή τωνμαθητών είναι δω-
ρεάν

Selimountain
running-
παιδικοί
αγώνες

τρεξίματος
στομενούτης
διοργάνωσης
Seli mountain 

running-Κυριακη 
18 & 19 

Αυγούστου
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Ο Γ.Α.Σ ΒΕΡΟΙΑ ανακοινώνει τα 
δοκιμαστικά που θα πραγμα-
τοποιηθούν για την ενίσχυση 

του ποδοσφαιρικού τμήματος με ταλα-
ντούχους αθλητές από τους όμορους 
νομούς και όχι μόνο. Τα δοκιμαστικά 
θα λάβουν μέρος αύριο Πέμπτη και 
την Παρασκευή 9-10 Αυγούστου 2018 
στις 18:00 στο προπονητικό κέντρο 

του Ταγαροχωρίου Ημαθίας υπο την 
επίβλεψη του προπονητικού team.

Δικαίωμα συμμετοχής στα δοκιμαστικά έχουν
αθλητέςγεννημένοιαπότο1997καιέπειτα.Όσοιεν-
διαφερόμενοιπαρακαλώναεπικοινωνήσουνμετον
κύριοΧαλκιάΔημήτριοστο6980303843 καθώς και
μετονκύριοΜεταξάΓιώργοστο6984577977.

Γραφείοτύπουκαιδημόσιωνσχέσεων
ΓΑΣΒΕΡΟΙΑ

Η σχολή ποδοσφαίρου «Α.Ε.Π 
Βέροιας – Στέφανος Γαϊτάνος» 
ανακοινώνει την έναρξη της 

1ης αποκλειστικής γυναικείας σχολής 
ποδοσφαίρου στο νομό Ημαθίας  για 
ηλικίες  5 έως 12 ετών (γεν.2006-
2013).

Προπονήτριατηςσχολήςθαείναιημοναδικήστο
νομόμαςμεδίπλωμα

Ε.Π.Ο Γυναικείου ποδοσφαίρου Κα Γαϊτάνου
Κατερίνα.

Ηπρώτησυγκέντρωσηθαπραγματοποιηθείτην
Δευτέρα 03 Σεπτεμβρίου 2018καιώρα18:00

σταγήπεδατηςΡαχιάς.
Τοποδόσφαιροείναιγιαόλους!!!
Πληροφορίες:
•Στέφανο Γα ϊ τάνο  -Τεχν ικό  Δ ιευθυντή-

6977255837-
•Κατερ ίνα  Γα ϊ τάνου –  Προπονήτρ ια  –

6932205064-

Δοκιμαστικάποδοσφαιρικού
τμήματοςΓΑΣΒΕΡΟΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγροτικός Αστέρας Αγ. Βαρβάρας

Προετοιμασία
ΑντρικήςΟμάδας

Από τονΑγροτικόΑστέρα γνωρίζεται ότι ηπροετοιμασία τηςαν-
δρικής ομάδας ξεκίνησε τηνΠέμπτη2Αυγούστου2018στις 18:00,
στογήπεδοτηςΑγίαςΒαρβάρας,υπότηνκαθοδήγησητουπροπονη-
τήΚώσταΜουρτζίλα.

Καλούνταιοιποδοσφαιριστέςτηςανδρικήςομάδαςκαθώςκαιοι4ποδοσφαιριστέςτουεφηβικούτμή-
ματοςγεννηθέντεςτο2003,πουσυμμετείχαντηνπροηγούμενηπερίοδοστοανδρικότμήμα,ναδώσουν
τοπαρώνστιςαθλητικέςεγκαταστάσειςτουΣυλλόγου.

Την επόμενηΔευτέρα 13Αυγούστου θα διε-
ξαχθεί η κλήρωση του ΚυπέλλουΕλλάδος στην
οποία δήλωσε συμμετοχή  οΜέγαςΑλέξανδρος
ΤρικάλωνωςκυπελλούχοςΕΠΣΗμαθίας  τηςπε-
ριόδου2017-2018.

Στην κλήρωσηπου θα γίνει στα γραφεία της
ΕΠΟθαλάβουνμέροςοι53κυπελλούχοιομάδες

των ΕΠΣ, ενώ με κλήρωση θα
περάσει μία ομάδα άνευ αγώνα
στην επόμενη φάση.  Οι υπό-
λοιπες 52 αφού χωριστούν σε
τέσσερις ζώνες με γεωγραφικά
κριτήρια, θα δημιουργήσουν 26
ζευγάρια από τα οποία μετά α-
πόμονούςαγώνεςαποκλεισμού
θαπροκύψουν26ομάδες.Αυτές
μαζίμετημίαομάδαπουθαπε-
ράσει άνευ αγώνα θα προκρι-
θούνστηνεπόμενηφάση.

Τοσύνολο  τωνομάδωνπου
θαπροκριθούνγια την2ηφάση
θα είναι 27.  Γηπεδούχος ομά-

δαθα είναι αυτήπου κληρώνεταιπρώτη, ενώ  ο
πρώτος αγώνας κυπέλλου  που θα είναι μονός,
θα διεξαχθεί τηνΚυριακήστις 26Αυγούστου.Να
σημειώσουμεότιο τελικόςαγώναςκυπέλλουπου
θα διεξαχθεί στο στάδιο τουΟΑΚΑ θα γίνει στις
18Μαΐου2019.Ναευχηθούμεκαλήεπιτυχίαστον
ΜέγαΑλέξανδροΤρικάλων.

Τα Τρίκαλα δήλωσαν συμμετοχή 
στο Κύπελλο Ελλάδος



Σε συμφωνία έφτασαν Γιώργος Βασι-
λειάδης και η πλευρά των «7» ΠΑΕ 
για το τηλεοπτικό συμβόλαιο, οπότε 

την Πέμπτη θα έχουμε κανονικά κλήρωση 
και στις 25 Αυγούστου σέντρα στο πρωτά-
θλημα. Λύση στο σημαντικότερο πρόβλημα 
που απασχολούσε τις τελευταίες εβδομάδες 
τη Super League βρέθηκε στη συνάντηση 
που είχε ο υφυπουργός, Γιώργος Βασιλει-
άδης με τους εκπροσώπους των 7 ομάδων 
που έχουν μείνει χωρίς τηλεοπτικό συμ-
βόλαιο και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 
13:30.

Αυτές οι ομάδες είναι οι Παναθηναϊκός (Σωπήλης),
Άρης (Καρυπίδης),Ατρόμητος (Σπανός), Παναιτωλικός
(Κωστούλας,Μπελεβώνης),ΑπόλλωναςΣμύρνης,Ξάνθη
(Πιάλογλου)καιΛαμία.

Συγκεκριμένα, οι εμπλεκόμενες πλευρές έφτασαν σε
συμφωνία για κλειστό διετέςσυμβόλαιο με οψιόν ανανέ-
ωσηςγιαάλλα τρία χρόνια για τημετάδοση τωναγώνων
τους στην ΕΡΤ, ανάλογα με το τι θα συμβεί στο θέμα
της... περίφημης αναδιάρθρωσης και το ενδεχόμενο να

συμμετέχουνστηSuper Leagueμόλις 12ομάδεςαπό τη
σεζόν 2020-21. Το ετήσιο οικονομικό πακέτο για αυτές
τις7ομάδεςθαφτάσει τα17εκατ. ευρώκαι ταοποίαθα
μοιραστούν αναλογικά σε κάθε ομάδα, ανάλογα και με
το... brandnameπουφέρει η κάθεμία, ενώγια ναδοθεί
ακόμα μεγαλύτερος τόνος αξιοπιστίας και καλών προ-
θέσεων, έχουνπροβλεφθεί μπόνους στις ΠΑΕ, εφόσον
παραμένουντυπικέςστιςοικονομικέςτουςυποχρεώσειςή
χρησιμοποιούνται νεαροίΈλληνεςποδοσφαιριστές κλπ.,
στόχοιδηλαδήεφικτοίπουαποσκοπούνστηναναβάθμιση
τουπροϊόντος.Πλέον,αυτότογκρουπομάδωνκαλείταινα
υπογράψειτοαπαραίτητοπροσύμφωνομέχριτηνΠέμπτη
τοπρωί,κάτιπουαναμένεταινασυμβεί,αφούτοκλίματης
συνάντησης ήταν τέτοιοπου δενφαίνεται περιθώριο και
διάθεσηναανατραπείκάτιαπόόλααυτάπουέχουνσυμ-
φωνηθεί.Απότηστιγμήπουθαγίνειαυτό,οι7ομάδεςθα
βάλουντηνυπογραφήτουςστηνπροκήρυξηκαιθαπραγ-
ματοποιηθεί κανονικά η κλήρωση τηνΠέμπτη και καλώς
εχόντων τωνπραγμάτων και η σέντραστοπρωτάθλημα
στις25Αυγούστου.

Αξίζεινασημειωθείότιτοποσότων17εκατ.ευρώδεν
αφοράποσόπουαπορροφάται από τονπροϋπολογισμό,
καθώς τα λεφτά αυτά θα εξοικονομηθούν εκτός από τα
εμπορικάκέρδη,απότηνυπερφορολόγησητωνστοιχημα-
τικώνεταιρειώνπουλειτουργούννόμιμαστηνΕλλάδακαι
δενπληρώνουν τα δικαιώματα των ελληνικώνΠΑΕπου

βρίσκονταιστακουπόνια.
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Οριστικό:ΣυμφωνίαΒασιλειάδη
μετους«7»,κανονικάκλήρωση
καισέντραστοπρωτάθλημα

Υψηλή αισθητική και 
ποιότητα για το τμήμα 
μπάσκετ του Φιλίπ-

που Βέροιας που «ντύνεται» 
για 2η χρονιά με Crossover 
BasketBall, μια από τις κορυ-
φαίες εταιρίες στο χώρο. H 
εταιρεία Crossover Basketball 
για 2η συνεχόμενη χρονιά απο-
τελεί τον επίσημο προμηθευτή 
αθλητικού υλικού (φόρμες 
αποστολής, ρούχα προπόνησης 
κλπ) τόσο του ανδρικού τμήμα-

τος όσο και των τμημάτων υπο-
δομής του Φιλίππου Βέροιας.

ΗCrossover Basketball αποτελεί το
πιο καθαρόαιμο μπασκετικο brand στο
χώρο, μεπλούσια γκάμαπροιόντων για
ομάδες-συλλόγους (www.crossover.com.
gr)αλλάκαιγιαιδιώτεςμέσααποτοολο-
καίνουριοeshop(www.crossovershop.gr)

Στιςφωτογραφίεςμπορείτεναδείτεα-
ριστεράτηνεπίσημηεμφάνισητηςανδρι-
κήςομάδαςγιατηννέασαιζόν2018-2019
ενώδεξιά την εμφάνισηπουθαφορούν
τατμήματαυποδομής.

 Η CROSSOVER BASKETBALL 
ΝΤΥΝΕΙ ΤΟΝ ΦΙΛΙΠΠΟ

Στο ρόστερ του 
Κεραυνού Επισκοπής 

εντάσσεται ο Νίκος 
Αλμαλιώτης

Ο 26χρονος
(01-07-1992) μέ-
σος επιστρέφει
στηνΑ΄κατηγορία
του ερασιτεχνικού
ποδοσφαίρου της
Ημαθίας και ανα-
μένεταιναβοηθή-
σει σημαντικά τη
μεσαία γραμμή
των«κοκκινόμαυ-
ρων».

Την περσινή
σεζόν πραγμα-
τοποίησε το ντε-
μπούτο του ως

προπονητήςμετηνομάδατηςγενέτειραςτου(Άτ-
λαςΖερβοχωρίου),ενώπαλαιότεραθήτευσεσεΑΣ
Πατρίδας,ΜέγαΑλέξανδροΑγίαςΜαρίνας,ΠΑΟ
Παλατίτσια,ΓΑΣΡοδοχωρίου,ΑτρόμητοΔιαβατού,
ΆτλανταΖερβοχωρίου,Παναργειακό και στα τμή-
ματαυποδομήςτηςΠΑΕΒέροια.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Αύγουστος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

τάτοδιάστημααπό6-8-2018 μέχρι12-8-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ.κέντρο 2331350100 
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική, 23310199,2331068.400 
Νοσοκομείο, 2331351.100
ΕΚΑΒ 166 
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒΒλάβες 2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)απόσταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)σταθερόκαικινητό
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ(λοιπέςυπηρ.) 2331074800 
ΟΤΕΒλάβες 121κλήσηαπόσταθερό
ΟΤΕΒλάβες 13888κλήσηαπόκινητό
ΚΤΕΛ(Υπεραστικά) 2331022.342
ΚΤΕΛ 14505 
ΚΤΕΛ(Αστικά) 2331022.282 
ΟΣΕ 2331024.444 
ΕΛΤΑ 2331020664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 2331062.555-2331062.666 
ΤΑΞΙ(πιάτσαΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥΒΕΡΟΙΑΣ(Γραμματεία) 2331353124
 2331353125
ΤΕΛΕΤΩΝΚΥΠΡΑΙΟΥ 2331070.050
ΤΕΛΕΤΩΝΓ.ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΤΕΛΕΤΩΝΚΙΡΚΜΑΛΗΑΙΚ. 2331059003
ΤΕΛΕΤΩΝΑΦΟΙΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 2331067400
ΤΕΛΕΤΩΝΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 2331071414
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891,2331023322
Α’ΚΑΠΗ 2331028.664 
Β’ΚΑΠΗ 2331021.286
ΔασαρχείοΒέροιας 231330-9636έως9640
και231330-9642έως9650
Δ/νσηΔασών 2331026385,26394
Δ/νσηΥγείας-Πρόνοιας 2331078296,78297
ΤμήμαΣυγκοινωνιών: 2331353416,7
Τελωνείο 2331072.256 
ΙδιωτικόΚΤΕΟHELLAS
(ΠολυκλαδικάΛύκεια) 2331060.066
ΙδιωτικόΚΤΕΟΒέροιας(Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894463,
 2310894562 
ΟΑΕΔ 2331026.888 
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331024.598 
ΤΟΕΒ 2331024.669 
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879 
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654 
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615
Α’Υποδ/ντής: 2331020.240,76.612
Β’Υποδ/ντής: 2331076.611
Υπασπιστής: 2331076.610,76.613
ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100,
 2331025.197,76.625FAX:23.333

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331070.655,2331076.645
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία: . . . . . . . . . . 2331076.646,2331076.647

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331070.588,2331076.655
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
ΓραφείοΑλλοδαπών: . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331071.071,2331076.665
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ.(Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . 2331076.664
ΤμήμαΣυνοριακήςΦύλαξηςΓεωργιανών. . . .2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: . .2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών . . . . .

2331350634,2331350595
ΤμήμαΠράσινου-Δασών. . . . . . . . . . . . .2331350606
ΑντιδήμαρχοςΚαθαριότητας: . . . . . . . . .2331350618
ΑντιδήμαρχοςΠαιδείας: . . . . . . . . . . . . . 2331353511
ΠρόεδροςΔημοτικούΣυμβουλίου: . . . . .2331350536
ΓραφείοΔημοτολογίων:. . . . . . . . . . . . . .2331350550
ΓραφείοΛηξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . .2331350546
ΓραφείοΔημοτικούΣυμβουλίου: . . . . . . .2331350529
ΓραφΑδειώνΚαταστημάτων: . . . . . . . . .2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350000
ΔημοτικήΑστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . .2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332350300
Fax:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332024260
ΚΕΠ: . . . . . . . . . . . . 2332350000,2332350011,
2332350015,2332350016

Δήμος Αλεξάνδρειας
ΔημαρχείοΑλεξάνδρειας: . . . . . . . . . . .2333350100
Δημοτολόγιο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2333350150
Ληξιιαρχείο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2333350130
Πρωτόκολλο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2333350151
ΔιεύθυνσηΔιοικ.Υπηρεσιών. . . . . . . . . .2333350144
ΓραφείοΠροσωπικού. . . . . . . . . . . . . . . .2333350122
ΓραφείοΔημ.Συμβουλίου . . . . . . . . . . . .2333350142

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

Από τοΚΤΕΛΝ.Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το
νέο πρόγραμμα δρομολογίων απόΘεσσαλονίκη
προςΒέροιαδιαμορφώθηκεωςεξής:

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

Λουδίας,Αλεξάνδρεια,Βρυσάκι,Καμποχώρι,Καλο-
χώρι,Καβάσιλα,Σταυρός,Μακροχώρι

Προορισμός:Βέροια
5:35,6:45,7:30,8:15,9:15,10:45,12:3013:45,

14:45,15:45,16:45,17:45,18:45,20:15,21:30
ΤαχείεςΘεσσαλονίκη–Βέροια–Νάουσακα-

θημερινέςαπόΔευτέραμέχριΠαρασκευή
Πρόγραμμαδρομολογίων
6:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15,

14:15,15:15,16:15,17:15,18:15,19:15,20:45
Βέροια-Θεσσαλονίκηόλαταδρομολόγια
Αφετηρία:Βέροια
Ενδιάμεσοισταθμοίμη ταχείας: Μακροχώρι,

Σταυρός,Καβάσιλα,Καλοχώρι,Καμποχώρι,Βρυσά-
κι,Αλεξάνδρεια,Λουδίας,Χαλκηδώνα,Σίνδος

ΕνδιάμεσοιΣταθμοί ταχείας:Κουλούρα,Νησέ-
λι,Κλειδί,ΔιόδιαΜαλγάρων

Προορισμός:Θεσσαλονίκη
ΑπόΔευτέραέωςΠαρασκευή
5:30, 6:20, 6:30 ΤΑΧΕΙΑ, 7:00 ΤΑΧΕΙΑ, 7:15,

7:45ΤΑΧΕΙΑ, 8:00, 8:45ΤΑΧΕΙΑ, 9:00, 9:45ΤΑ-
ΧΕΙΑ, 10:30, 10:45ΤΑΧΕΙΑ, 11:45ΤΑΧΕΙΑ, 12:00,
12:45ΤΑΧΕΙΑ, 13:00, 13:45ΤΑΧΕΙΑ, 14:00, 14:45
ΤΑΧΕΙΑ, 15:00, 15:45ΤΑΧΕΙΑ, 16:00, 16:45ΤΑ-
ΧΕΙΑ, 17:00, 17:45ΤΑΧΕΙΑ, 18:15, 19:30ΤΑΧΕΙΑ,
19:45,20:45,21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΣΑΒΒΑΤΟΥ
Βέροια–Θεσσαλονίκη6:45Δ,7:45T,8:00,8:45T

,9:30,9:45T,10:30,11:30, 11:45T,12:30,13:30,13:45T,
1 4 : 3 0 , 1 4 : 4 5 T , 1 5 : 3 0 , 1 6 : 3 0 ,  1 7 : 3 0 ,
17:45T,18:30,19:30T,20:00,21:30

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ–ΒΕΡΟΙΑ: 7:00,8:30, 9:15T,10:00,1
0:15T,11:00,11:15T, 12:00,13:00,13:15T,14:00,15:00
1 5 : 1 5 T , 1 6 : 0 0 , 1 6 : 1 5 T , 1 7 : 0 0 , 1 8 : 0 0
19:00,19:15T,20:15,20:45T,21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΒΕΡΟΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 6:30, 8:00, 9:30,  10:30,

11:30, 12:30,  13:30, 14:30, 15:30Τ,  16:30,17:30Τ,
18:30,19:30Τ,20:30,21:30

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ–ΒΕΡΟΙΑ: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00,
12:00,13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00Τ, 18:00,
19:00Τ,20:15,21:00Τ,21:30

Γιαπληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να
απευθύνεται:ΣχετικάμεταδρομολόγιαΒέροιας-Θεσ-
σαλονίκηςκαιαντίστροφαστοτηλέφωνο23310-22342

Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγιαστο τηλέφωνο
23310-23334Επίσης, γιαόλα ταδρομολόγια,όπως
καιάλλεςπληροφορίεςστην ιστοσελίδα τουυπερα-
στικού ΚΤΕΛΝ.Ημαθίαςwww.ktelimathias.gr και
www.ktel-imathias.gr

Τις20άμεσεςπαρεμβάσειςγιατηνπροστασίακαι
τον έλεγχο του δομημένουπεριβάλλοντος εξήγγειλε
οπρωθυπουργός,ΑλέξηςΤσίπρας,μετάτησύσκεψη
στοΤεχνολογικόΠάρκοΛαυρίου για τις πυρκαγιές
πουκόστισαντηζωήσε91ανθρώπους.

Μεταξύάλλων,προβλέπεταιηεπιτάχυνσητωνδιαδι-
κασιώνκατεδάφισηςαυθαίρετωνκτισμάτων,ηκαταγρα-
φήκαιχαρτογράφησητωνπεριφράξεωνσεπαραλίες,η
υποβολήκαιηέκδοσηοικοδομικώναδειώνηλεκτρονικά,
καθώςκαιηδρομολόγησηνομοθετικήςπρωτοβουλίας
γιατηνοριοθέτησητωνρεμάτωνσεόλητηχώρα.

Ειδικότερα,οι20παρεμβάσειςείναιοιεξής:
1. Προχωρά το αμέσως επόμενο διάστημα, με

βάση τη σχετική προτεραιοποίηση, η κατεδάφιση
3.200 αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευώνπου
έχουν ήδη τελεσίδικαπρωτόκολλα κατεδάφισης, με
ευθύνητηςΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης(κτίσματαπου
βρίσκονταισεζώνηαιγιαλού,αναδασωτέεςδασικέςε-
κτάσειςσεεθνικούςδρυμούςκαιρέματαστηνΑττική).
ΤοίδιοθαγίνεικαιστηνυπόλοιπηΕλλάδα

2.Γιακάθεαυθαίρετοκτίσμαπουεντοπίζεταισεφάση
κατασκευής,θαπροχωράάμεσαηκατεδάφισητου.

3.Θεσπίζεταιμεσχετικήνομοθετικήπρωτοβουλία
το «Πρωτόκολλοσυμμόρφωσης»που ελέγχεται από
ελεγκτήδόμησης.

4.Διατίθενται άμεσαμηχανικοί από τουπουργείο
Υποδομών καιΜεταφορών, στιςΑποκεντρωμένες
Διοικήσεις,μεστόχοτηνενίσχυσήτουςσεανθρώπινο
δυναμικό για το διάστημαπου απαιτείται,ώστε να
πραγματοποιηθούνοι κατεδαφίσειςπου έχουνπρο-
τεραιοποιηθεί.

5.Ξεκινάάμεσαη καταγραφή και χαρτογράφηση
τωνπεριφράξεωνσεπαραλίες, μέσω τουΜητρώου
ελεγκτώνδόμησηςκαιτηναξιοποίησηάλλωνδιαθέσι-
μωνμηχανισμώντουΥΠΕΝ

6.Επιταχύνονται οι διαδικασίες ελέγχουκαι κατε-
δαφίσεωνγιαπεριφράξειςσεαπόσταση500μέτρων
από τη ζώνη αιγιαλού.Πρόκειται για την εφαρμογή
τουνόμου1337του1985(νόμοςΤρίτση).

7.Δίνεταιηδυνατότηταάμεσουεντοπισμούκαικατε-
δαφίσεωναυθαίρετωνκατασκευών,μεΚοινήΥπουργική
ΑπόφασητωνΥπουργώνΠΕΝκαιΕσωτερικών,σε ε-
φαρμογήτηςπρόσφατηςνομοθέτησηςτουΥΠΕΝ.«Αν
κάποιααρμόδιααρχήήυπάλληλοςτης-καιτολέω,διότι

έχεισυμβείκατάκόροντιςτελευταίεςδεκαετίες-επιλέξει
νακάνει ταστραβάμάτιασεπεριπτώσειςαυθαίρετων
κτισμάτων,ναξέρειότιταψέματατελείωσαν.Θααρκεί
μιασχετικήυπουργικήαπόφασηγιαναεπιβληθείεπιτέ-
λουςηνομιμότητα»τόνισεοπρωθυπουργός.

8.Προχωράάμεσαηαποστολήτωνστοιχείωναυθαι-
ρέτωνκτισμάτωντουδημοσίου,τωνΟΤΑ,καιτουευρύτε-
ρουδημόσιουτομέα,στηναρμόδιαδομήτουΥΠΕΝ.

9.Προχωρούν250νέεςπροσλήψειςγιατηστελέχω-
σητωνΠεριφερειακώνΠαρατηρητηρίων (Περιφερειακές
ΔιευθύνσειςΕλέγχουΔόμησης)καιτωνΤοπικώνΠαρατη-
ρητηρίων(ΤμήματαΕλέγχουΔόμησης)τουδομημένουπε-
ριβάλλοντος,κατάεφαρμογήτουνέουθεσμικούπλαισίου.

10.Από τις 15Οκτωβρίου, σεσυνεργασίαμε το
ΤεχνικόΕπαγγελματικόΕπιμελητήριο,τίθεταισεπλή-
ρη λειτουργία τοπληροφοριακό σύστημα e-Άδειες.
Θααπλοποιεί τηδιαδικασίααδειοδότησης-ηυποβο-
λή και η έκδοση οικοδομικών αδειών γίνεται πλέον
ηλεκτρονικά, ενώεξαλείφεταιμιαολόκληρηδεξαμενή
διαφθοράςκαισυναλλαγής.

11. Σήμερα υπογράφεται ηΥπουργικήΑπόφαση
που ανοίγει τοΜητρώοΕλεγκτώνΔόμησης για την
εγγραφή μηχανικών με τα αντίστοιχα δικαιώματα,
κατ’΄εφαρμογήτου4495του2017,ώστενααυξηθείο
αριθμόςτωνελεγκτώνδόμησης.

12.ΜετηνενεργοποίησητουΜητρώουΕλεγκτών
ΔόμησηςσταμέσαΟκτωβρίου,ξεκινάειοπροβλεπό-
μενοςδειγματοληπτικόςέλεγχοςτου5%τωνδηλώσε-
ωναυθαιρέτων.

13.Δημιουργείται πλατφόρμα τουΥΠΕΝ, σε συ-
νεργασίαμετοΤΕΕγιατηναυθαίρετηδόμηση,μέσω
της οποίας θα γίνεται ηλεκτρονική καταγραφή όλων
των αυθαιρεσιών –πολεοδομικών, δασικών, σε αι-
γιαλούς,σε ρέματα.Παράλληλα, θα γίνεταιπαρακο-
λούθησητηςπορείαςόλωντωνκαταγγελιών,ώστενα
μηνλιμνάζουνπια,σεσυρτάριαΥπηρεσιών.

14. Επιλέγονται ελεγκτές, μέσω αδιάβλητου μη-
χανισμού ηλεκτρονικής κλήρωσης ελεγκτή δόμησης,
οιοποίοιθαπροχωρούνστησυνέχεια,στηνεξέταση
τωνκαταγγελιών,αλλάκαιαυτεπάγγελτα.

15.Έωςτοτέλοςτουχρόνου,αναρτώνταιοιδασι-
κοί χάρτες για το47% τηςσυνολικής επικράτειας της
χώρας.Μέχρι το τέλος του2019θα έχουναναρτηθεί
γιατοσύνολοτηςεπικράτειας.Νασημειωθείπωςμέ-

χριτο2015οιεγκεκριμένοιδασικοίχάρτεςαφορούσαν
λιγότεροαπότο1%τηςεπικράτειαςτηςχώρας.

16.Προχωράηχάραξητηςγραμμήςαιγιαλούγια
όλη τηχώρα, έως το τέλος του έτουςκαιαναμένεται
ναεπικυρωθείέωςτοτέλοςτου2019.

17. Προχωρά άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία
γιατηνοριοθέτησητωνρεμάτωνσεόλητηχώρα,με
στόχοτηνολοκλήρωσητουθεσμικούπλαισίουγιατην
αντιπλημμυρικήπροστασία.Όλαταρέματασεόλητη
χώραθαοριοθετηθούν,μεευθύνητωνδήμωνκαιμε
πόρουςπουθαδιατεθούναπότονειδικόλογαριασμό
τουΠράσινουΤαμείου,έωςτοτέλοςτου2019.

18.Δημιουργείταιειδικόυποκεφάλαιογιατηνολο-
κληρωμένηπρόληψη τωνδασικώνπυρκαγιών,στον
άξονα τηςστρατηγικήςπουαφοράστηνπροστασία
δασικώνοικοσυστημάτων.

19.ΔιπλασιάζονταιοιδιαθέσιμοιπόροιτουΠράσι-
νουΤαμείου,από2,5%σε5%,γιατηχρηματοδότηση
τωνάμεσωνμέτρωνπουαφορούνστιςκατεδαφίσεις,
στιςοριοθετήσειςρεμάτωνκαιστιςαποζημιώσειςτων
ελεγκτώνδόμησης.

20.ΠροχωράεκπόνησηΕιδικούΧωρικούΣχεδίου
γιατοΜάτι,μέσωτηςενεργοποίησηςτουΕιδικούΧω-
ρικούΣχεδίου για την αντιμετώπιση τωνσυνεπειών
φυσικώνκαταστροφών.

Ο κ.Τσίπρας υπογράμμισε ότι η δέσμη των 20
παρεμβάσεων«αποτελεί μία συνεκτικήπροσπάθεια
για να αντιμετωπισθεί η μάστιγα της ανεξέλεγκτης
δόμησηςστηχώρα»,επιρρίπτονταςευθύνεςσεπρο-
ηγούμενεςκυβερνήσειςγιαζητήματαδόμησης.

Ωστόσο,όπωςτόνισε,οιπαρεμβάσειςαυτέςδεναποτε-
λούνπροσπάθειανα«αποφύγουμετιςδικέςμαςευθύνες».

«Τα λέω, αντίθετα, γιατί είμαι αποφασισμένος να
τις αναλάβουμε.Αλλά ανάληψη ευθύνης σημαίνει
πράξη,σύγκρουση,μάχη»,τόνισεεπισημαίνονταςότι
δεναρκείμονάχαηπολιτικήβούλησητηςκυβέρνησης
γιαναγίνουνοιμεγάλεςτομές,πουσυνεπάγονταικαι
συγκρούσειςμεσυμφέροντακαικληρονομημένεςαπό
τοπαρελθόνσυμπεριφορές.

«Χρειάζεται, θα έλεγα, και μιαπλατιά, ειλικρινής
και αποφασιστική δέσμευση της ίδιας της κοινωνίας
ήτουλάχιστοντηςμεγάληςπλειοψηφίαςτης…Τίποτα
δενπρόκειταινακουκουλωθεί,ενονόματιοποιασδή-
ποτεσκοπιμότητας».

20παρεμβάσειςγιατηναυθαίρετηδόμηση
εξήγγειλεχθεςοπρωθυπουργός

«Θα χρειαστούν συγκρούσεις με συμφέροντα και κληρονομημένες από το παρελθόν 
συμπεριφορές», τόνισε ο Αλ. Τσίπρας

Φαρμακεία
Τετάρτη 8-8-2018

16:00-21:00ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΚΑΡΑΤΑ-
ΣΟΥ19(κοντάστο6οΔημοτικόσχολείο)23310-66755

16:00-21:00ΛΑΪΟΥΕΛΕΟΝΩΡΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕ-
ΛΑΜΑΛΑΚΟΥΣΗ423310-67420

19:00-21:00ΓΚΡΕΖΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑΠΙΝΔΟΥ11
(κάτωαπότααστικά)23310-23023

21:00-08:00ΓΚΡΕΖΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑΠΙΝΔΟΥ11
(κάτωαπότααστικά)23310-23023



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 διαμερί-
σματα, ισόγειοκαι1οςό-
ροφος,από70τ.μ.και80
τ.μ.,μεαυλήκαι ταδύο
μαζί,καλοριφέρι,σκεπή,
σεκαλήκατάστασηκαιτι-
μήευκαιρίας58.000ευρώ
καιταδύομαζί.Τηλ.:6974
058284&6973475239.

ΖΗΤΩ προς αγορά
κατοικία με 2 δωμάτια
στοκέντρομέχρι«Παπά-
κια»,1ουή2ουορόφου,

μεασανσέρ,πουναχρίζει
ανακαίνισημέχρι40.000
ευρώ.Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινι-
σμένημονοκατοικία80τ.μ.
μέσασεοικόπεδο114τ.μ.
στηΝ.ΝικομήδειαΒέροι-
ας, επιπλωμένο, 2ΔΣΛ-
ΚWC,περιφραγμένοκαι
πολλάέξτρα.Τιμή38.000
ευρώ.Τηλ.:6942924285.
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Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι
χωράφι 10.300
τ.μ. στοΜακρο-
χώρι, τοποθεσία
«Βάλτος» κοντά
στο Αντλιοστά-
σιο. Τηλ.: 23310
24097.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στηνΑλεξάνδρεια διαμέρισμα
ρετιρέ120τ.μ.επίτηςοδούΝ.Πλαστήρα,ανα-
καινισμένο,ατομικήθέρμανση,ενεργειακότζάκι,
ηλιακόθερμοσίφωνα,εντοιχιζόμενεςηλεκτρικές
συσκευές,κλειστόγκαράζκαικλιματισμόσετι-
μήευκαιρίας.Πληρ.στοτηλ.:6980919964.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΙ 
ΛΟΥΤΡΟ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙπαραθαλάσσιαοικόπεδαστο
ΚαστρίΛουτρόσταΜεσάγγαλαΛάρισας (συ-
νεχόμεναστουςΝ.ΠόρουςΠιερίας) των200
τ.μ.,περιφραγμέναμε δίκτυα νερού και 8με-
τρους δρόμους. Ευκολίες πληρωμής. Τηλ.:
6932240774.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  2 αγροτεμάχια
σε Σταυρό και Μακροχώριον Ημαθί-
ας.Τοπρώτοεκτωνδύοβρίσκεταιστην
περιοχή «Σοφολιό» εμβαδού 14.750
τ.μ., αρδευτικό και το δεύτερο στη θέ-
ση «Γαβριάλογα» εμβαδού 9.750 τ.μ.
Τιμήσυζητήσιμη.ΠληροφορίεςκοΠαύλο
τηλ.6932-425818.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον

Προμηθέα4ουορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πα-
νταχώθεν ελεύθερο, με απεριόριστη θέα,
σεπροχωρημένη κατάστασηη οικοδομή.
Τηλ.:6944764477&2331027796. Ενοικιάζονται-Πωλούνταιδιαμερίσματα

στηνΣκιώνηΧαλκιδικής
ΣτηΝέαΣκιώνηΧαλκιδικήςε-

νοικιάζονταιδιαμερίσματα70 τ.μ.
2ΔΣΚWCμε40,00 ευρώ τηνη-
μέρα,εξοπλισμένακαθώςκαιμε-
ζονέτες70 τ.μ.2ΔΣΚWCεξοπλι-
σμένεςμε50,00ευρώτηνημέρα.
Επίσηςπωλούνταιδιαμερίσματα
από45τ.μ.έως70τ.μ.καιμεζονέτες70τ.μ.μεκατασκευήαπόπέτρα.Πληρ.τηλ.:
6944644220,6983204389&2374071607.Τιμέςευκαιρίας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ε-
πιχείρηση Fast-
Foodεπίτηςοδού
Εληάς σε τιμή
ευκαιρίας. Τηλ.:
6945013461.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οι-
κόπεδο 744 τ.μ.
στηΒέροια γωνια-
κό. Χτίζει 890 τ.μ.
Τηλ.:2331100888.

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
Πωλούνται παραθαλάσσια οικόπεδα

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙστηΛεπτοκαρυάΠιερίαςοικόπεδα1000τ.μ.,οικοδομήσιμα,
80μ.από τηθάλασσα.Πληροφορίες τηλέφωνο6932240774καιυπεύθυνος
Μηχανικόςκ.Βασίλης-τηλ.:6976167020.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμαεπί τηςοδούΕθν.
Αντιστάσεως, ρετιρέ,
60 τ.μ., με 2 δωμάτια,
σαλόνι, κουζίνα κ.λπ.
Τηλ.: 6974326873ώ-
ρες11.00-14.00.

ΕΡΓΟΧΩΡΙ πωλεί-
ται κατοικία 75 τ.μ. σε
οικόπεδο300 τ.μ.Τιμή
ευκαιρίας 26.000 ευ-
ρώ.Τηλ.:6945122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙαπό ιδιώ-
τηκαινούργιοκατάστημα
45τ.μ.στηνοδόΚεντρι-
κής τηςΒέροιας,δίπλα
στο Επιμελητήριο, με
πατάρι30τ.μ.,αυτόνομη
θέρμανσηκαιθέσηπάρ-
κιγκ.Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρηση
κερδοφόρα λόγω σύ-
νταξηςσεκαλήτμή.Κά-
θε έλεγχοςδεκτός.Με-
σιτικό ΣΤΟΧΟΣ. Τηλ.:
23310 68080 & 6973
735020.

ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται
επιχείρησηγυμναστήριο
στηΒέροια,πλήρωςε-
ξοπλισμένο,ενενεργεία.
Τηλ.:6976057340.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
3.500τ.μ.μεελιέςστον
κόμβο Βέροιας. Τιμή
11.500ευρώ.Τηλ.:6934
888738.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
10,5 στρ., στοΛουτρό
Ημαθίας, ποτιστικό, σε
καλή τιμή. Τηλ.: 6974
525454.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μπερές οροφοδιαμέρι-
σμα  2ου ορόφουστη
Θεσ/νίκη επί της οδού
Π. Καραμανλή, 200μ.
από το Ιπποκράτειο,
120 τ.μ., αποτελούμε-
νο από τρία υπνοδω-
μάτια,σαλόνι, κουζίνα,
μπάνιο&W.C. Ιδανικό
γιαφοιτητές.Τηλ.:6936
585843.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ73τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚ.ΚΕΝΤΡΟ€30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ105τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚΑΠΟΘΗΚΗ,ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ,ΗΛΙΑΚΟ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ.ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.1ΟςΟΡΟΦΟΣΚΕΝΤΡΟ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.2ΟςΟΡΟΦΟΣΚΑΛΛΙΘΕΑ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚΔΙΑΜΠΕΡΕΣΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος
3ΔΣΤΚΧΛΚCWΛΟΥΞΤΖΑΚΙΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΠΛΗΣΙΟΝΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ1ΔΚ-
ΧΛΚ1οςκαι2ος15.000€ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWCΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΛΟΥΞΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ2οςΤΣΕΡΜΕΝΙ40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ840τ.μ.ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι ΑΜΕΡ Ι ΣΜΑ
100τ.μ.2οςΘΕΑ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΘΕΑ 220€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ :ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3Δ-
ΣΤΚΧΚΛ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΤΖΑΚΙ,ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΠΟΘΗ-
ΚΗ,ΘΕΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΠΛΗΣΙΟΝ Α-
ΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩ-
ΜΕΝΟΛΟΥΞΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ65τ.μ.1Δ-
ΣΚΧΛΚΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ180€ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ2ΔΣΚΧΛ-
ΚΑΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣΤΕΓΗ)250€ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙ-
ΠΛΩΜΕΝΗΠΕΡΙΟΧΗΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ110τ.μ.Ε-
ΠΙΠΛΩΜΕΝΟΚΑΙΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ.ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ65τμ.ΜΕ
ΠΑΤΑΡΙΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ55τμ.ΠΑΤΑΡΙ40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ,2οςΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΑΣΤΟΚΕΝΤΡΟ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οι-
κοδομή και κατάστημα με υ-
πόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ.
περιοχήΠαπάγου στα μπετά
100τ.μ.οκάθεόροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙπαλιάκατοικία
στην παλιά πόλη (πίσω από
Μητρόπολη280 τ.μ. οικόπεδο
οικοδομήσιμοσετιμήευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμε-
ρίσματαΠιερίωνκαινούργια90
τ.μ.και115τ.μ.με2Δ,Σ,ΝΑκαι
θέσηστάθμευσηςκαιμε3ΔΣ/
ΝΑμεκλειστόγκαράζ(ημιτελές)
85.000ευρώκαι110.000ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

κέντρο2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόρο-
φος90τ.μ.,55.000ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επι-
πλωμέναδιαμερίσματακέντρο
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110
τ.μ.280ευρώκαι400ευρώκαι
200ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρακέντρο35τ.μ.,40τ.μ.από
120ευρώ,160ευρώ,180ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμακέντρο,1Δ,Σ,Κ,WCκαι
με2Δ,Σ,Κ,WCαπό180ευρώ
και220ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜη-
τροπόλεωςδύοδιαμερίσματα90,
100 τ.μ. ,2οςκαι3οςόροφος,
60.000ευρώκαι70.000ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ10στρέμματαστηΦυτειάσεπολύ καλή τοποθεσία
μόνο15.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακοντάστοκέντρο110τ.μ.,3Υ/Δ,σαλοκοζίνα,
W.C.,τζάκι,γκαράζ,αποθήκη,καινούργιαοικοδομή130.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντρο105τ.μ.με3Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,
W.C.,1οςόρ.,50.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαεπίτηςΜητροπόλεως75τ.μ.,4οςόρ.,ασαν-
σέρ28.000ευρώ.
-ΠωλείταιστοκέντροτηςΘεσ/νίκηςκοντάστοΤουρκικόΠροξενείο
γωνιακό κατάστημα190 τ.μ. με 190 τ.μ.πατάρι, νοικιασμένο600
ευρώ.Τιμή75.000ευρώ.
-Πωλείταιοικόπεδο1.200τ.μ.στηΛευκόπετραεντόςοικισμού,τιμή
9.500ευρώ.
-Πωλείταιχωράφι3,5στρ.στηΛευκόπετρα.Τιμή3.800ευρώ.
-Πωλείταιγιαεπένδυση3στρ.προςΛαζοχώριπριντιςγραμμέςμε
πολύμεγάληπρόσοψηστονκεντρικόδρόμο.Τιμή60.000ευρώ.
-Πωλείταικατάστημα173τ.μ.Θεσ/νίκης110.000€
-Πωλείται μονοκατοικία 60 τ.μ. σε οικόπεδο 110 τ.μ. στο κέντρο
65.000€
-Πωλείται διαμέρισμα γωνιακόστηΝάουσα 65 τ.μ., 1ος όροφος,
2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,σεπολύκαλήκατάστασηΠ.Δ.150Α
-Πωλείταιισόγειο50τ.μ.στηΝάουσα12.000€,χρίζειανακαίνισης
ΠΔ150Β
-Πωλείταικατάστημα150τ.μ.στηνΠλατείαΑγ.Αντωνίου120.000
€ΠΚ169
-Πωλείταικατάστημα148τ.μ.επίτηςΘεσσαλονίκης,120.000€ΠΚ
172
-ΠωλείταιχωράφιστοτρίτοπόδιΧαλκιδικής3.780τ.μ.πρώτοστη
θάλασσα,χτίζει90τ.μ.Τιμή100.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-Πωλείται οικόπεδοστηΡαχιά 400 τ.μ., μέσαστο χωριό, κέντρο,
18.000ευρώ.ΚΩΔ.72
-Πωλείται οικόπεδο1.950 τ.. στουςΓεωργιανούςμερεύμα, νερό,
θέα,42.000ευρώ.ΚΩΔ.84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστοΚαλοχώρι120τ.μ.σε1.250τ.μ.οικό-
πεδο,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ
-ΕνοικιάζεταικατάστημαΚαρακωστή16,38τ.μ.ισόγειοκαι18τ.μ.
πατάρι400ευρώΕΚ98
-ΕνοικιάζεταιγραφείοΒερόης3,1οςόρ.,80τ.μ.,ατομ.θέρμανση,
καινούργιακουφώματα,πλήρωςανακαινισμένο,240ευρώΕΓ222
-Ενοικιάζεται κατάστημα 220 τ.μ. επί τηςΜητροπόλεως 1000 €
ΕΚ70
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΘεσσαλονίκηςσε3επίπεδαμεεξοπλι-
σμόγιαταβέρνα,BARμεπολύκαλόενοίκιοΕΚ77
-Ενοικιάζεται κατάστημα επί τηςΘεσσαλονίκης 100 τ.μ. 350 €
ΕΚ74
-Ενοικιάζονται4καταστήματαΠλατείαΑγίουΑντωνίουαπό200έως
300€
-Ενοικιάζεταικατάστημα35τ.μ.επίτηςΒενιζέλου350€ΕΚ81
-Ενοικιάζεται γραφείο σε ημιόροφο 40 τ.μ.Μητροπόλεως 200 €
Ε217
-Ενοικιάζεταιγραφείοστοκέντρο27τ.μ.,2οςόροφοςμεW.C.150
€Ε219
-Ενοικιάζονται 2 γραφεία επί τηςΜητροπόλεως60 τ.μ. και42 τ.μ.
ΤιμήσυζητήσιμηΕ220
-Ενοικιάζεται γραφείο 36 τ.μ., 4ος όροφος, βλέπειΒενιζέλου200
€Ε221
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΠιερίωνπερίπου500τ.μ.1100€

Τα ακίνητα που δημοσιεύονται είναι ένα μικρό
δείγμα της ποικιλίας ακινήτων που διαθέτουμε

Ζητούνται για αγορά από τους πελάτες μας χωράφια, 
κεντρικά καταστήματα, μονοκατοικίες, διαμερίσματα

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης, αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο, όροφος,
160.000€

-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιχωράφι23στρ.στο«66»γωνιακό.
Τιμή35.000ευρώ.

-ΠΩΛΕΙΤΑΙπλήρωςανακαινισμένοδιαμέρισμα60τ.μ.
με2ΔΣΚWC,ασανσέρ,πλατείαΚόρακα,τιμή32.000ευρώ.

-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημα85τ.μ.επότηςΘεσ/νίκης30.000ευρώ.
-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕολοκληρωμένες
ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων
μεπροσοχήστηλεπτομέρεια,πολύκα-
λέςτιμέςκαισυνέπειαστοχρόνο.Τηλ.:
6944764477κ.Δημήτρης.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γραφείουσε εξαι-
ρετική κατάσταση και τιμή (4 γραφεία, 1
τραπέζι συνεδριάσεων, 2 βιβλιοθήκες, 4
συρταριέρεςμερόδες,1καναπές,2καρέ-
κλεςγραφείου,7καρέκλεςαπλές,όλαμαζί
ήκαιμεμονωμένα).Τηλ.:6973777747.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙ-
ΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητείται
κύριος, άνω των 35
ετών, σοβαρός, με
ευχέρεια λόγου και
άνεσηστιςδημόσιες
σχέσεις νααναλάβει
εταιρίαστοΝομόΗ-
μαθίας. Τηλ.: 6934
888738.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πω-
λείται αγροτεμάχιο
με δέντρα 7 ετών
πυκνής φύτευσης
στην Παλιά Λυκο-
γιάννη. Τηλ.: 6944
693222κ.Άγγελος.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23981 -ΚΤΕΛΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας
30 τ.μ. καθ.στον2 ο όροφο.Αποτελείται
απόΣαλονοκουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένη το1975καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα
Ξύλινα,ΠόρταΑσφαλείαςμε τρίαινα,Ανελ-
κυστήρα,A/C,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές-Τιμή:
180€.Από1/8/2018διαθέσιμη.

Κωδ: 23286 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας35 τ.μ.
στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνο-
δωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναι
κατασκευασμένη το1980καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΚεντρική -Πετρέλαιο,Κουφώματα
Αλουμινίου συρόμενα,Ανελκυστήρα,Ηλ.
Συσκευές,Σκαλιάεισόδου-Τιμή:180€.

Κωδ.23486ΚΕΝΤΡΟ ,στηνΑνοίξεως
κοντά,γκαρσονιέρα44τ.μ.,καθ.κατασκευή
80,1υ/δ,3οςόροφος,κέντροαπόκεντρο,
ατομικήθέρμανσημεδύοκλιματιστικά,συν-
θετικάκουφώματακαινούργιαμεδιπλάτζά-
μια,σεπολύκαλήτιμή,ενοίκιο180€.

Κωδ.13089Γκαρ/ραστοΦιλίππειοκοντά
με1δσκλ,2οςορ.μεασανσέρ,κομπλέεπι-
πλωμένη45τ.μ.σεκαλήκατάσταση,μεθωρα-
κισμένηπόρταεισόδουκαιηλιακόθερμοσίφωνα
,καθώςκαιπάρκινγκστηνπυλωτή,θέρμανση
ατομικήμεκλιματιστικό,ενοίκιο200€.

Κωδ:23700 -ΒέροιαΕργοχώριΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητη
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας50 τ.μ.
ημιώροφος υπερυψωμένος.Αποτελείται
από 1Υπνοδωμάτιο, Σαλονοκουζίνα και
Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηαυτόνομη -πετρελαίου,
απεριόριστηθέα,κουφώματασυνθετικάμε
διπλάτζάμιακαιαποθήκη.Τιμή:180€.

Κωδ.24084ΩΡΟΛΟΙ, επιπλωμένημε-
ρικώςγκαρσονιέρα51τ.μ.,κατασκευή1995,
1υ/δ,2οςόροφος,άψογασυντηρημένη,η
ευπρέπεια τωνχώρωνδεδομένη,καινούρ-
γιααλουμινίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
καλόγουστη , ενιαίοςχώροςσαλοκουζίνα ,
αυτόνομηθέρμανσημεωρομετρητές, έχει
τέντες,μεκλιματιστικόεπίσηςκαιμίαντου-
λάπα,έχειανοιχτόparking,μίσθωμα180€.

Κωδ.23133ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Μικρόδυα-
ράκι59τ.μ.,καθ.κατασκευή2002,2υ/δ,1
οςόροφος ,βλέπεισεανοιχτωσιά,άψογα
συντηρημένο,νεοαναγειρόμενοκαισίγουρα
επιμελημένηςκατασκευής,έχειδύοδυνατό-
τητεςθέρμανσης , ενεργειακήςκατηγορίας
Γ,αυτόνομηθέρμανσημεογκομετρητές,η
ατομικήμεκλιματιστικό,έχειεπίσηςδυνατό-
τηταστάθμευσηςκαιτομίσθωματου200€.
Από15/8/18ελεύθερο.

Κωδ.105833Γκαρσονιέραμεγάληστο
κέντροτηςΒέροιας65τ.μ.με1δσξεχωρι-
στήκουζίνακαιμπάνιο  ,3οςορ.σεκαλή
κατάστασημερικώςανακαινισμένη με κε-
ντρικήθέρμανσηπουλειτουργεί άψογα  ,

διαθέτειμεγάληβεράντακαιμεπολύλογικό
ενοίκιοστα210€.

Κωδ:23304 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κομπλέ επιπλωμένη νεό-
δμητηΓκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας
70 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται από1Υπνο-
δωμάτιο,καιWC.Είναικατασκευασμένητο
1998καιδιαθέτειθέρμανσηαυτόνομη-Πε-
τρέλαιο, δυνατότηταΠάρκινγκέξω,Κήπο
ωραίοκαιΤζάκι,με Ηλ.Συσκευές,Διπλά
τζάμια-Τιμή:220€.Από1/8/18ελεύθερη.

Κωδ.24132ΑΚΡΟΠΟΛΗ,Διαμέρισμα
85 τ.μ., κατασκευή 2009, 2 υ/δ, 3 ος ό-
ροφος, η θέα τουμοναδική,σεπερίοπτη
θέση,μεθωρακισμένηπόρτακαιμεμπάνιο
κόσμημα,συνθετικά κουφώματαμεδιπλά
τζάμια,αυτόνομηθέρμανσημεωρομετρη-
τές,θωρακισμένηπόρτα, έχει κλειστόατο-
μικόπάρκινγκ32τ.μ.,καιμίααποθήκηστο
υπόγειο,όχισεκατοικίδια,ενοίκιο260€.Θα
είναιελεύθεροαπό10/8/2018.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.23043ΜονοκατοικίαστουςΓεωρ-

γιανούςΒέροιας 116 τ.μ. κομπλέ ανακαι-
νισμένημεαυλήκαικήπομε3δσκλκαιμε
τζάκι ενεργειακό ,μεηλιακόθερμοσίφωνα
και3μπάνια.Μίσθωσηκαιμεέπιπλαόπως
είναι , μόνοσεσοβαρούςμισθωτέςμεμί-
σθωματα270€.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένοσυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύο
επίπεδα .Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμαν-
σηΑτομική -Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,Αποθήκη
,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συναγερμό,Έπιπλα,Ηλ.
Συσκευές,Διπλάτζάμια-Τιμή:280€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867Ενοικιάζεταικάτωαπότον

περιφερειακόαποθήκη250τ.μ.μεοικόπεδο
6.000τ.μ.περιφραγμένοκαιπεριποιημένο,
μηνιαίομίσθωμαμόνο600€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.22949ΚΕΝΤΡΟενοικιάζεταιγρα-

φείο20 τ.μ., κομπλέανακαινισμένο ,μικρό
αλλάπολύωραίο ,1χώρος μεwc ,1ος
όροφος ,μεπολύχαμηλόμίσθωμα ,μόνο
110€από1/4/2018ελεύθερο.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 22877ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, κο-
μπλέανακαινισμένο γραφείο37 τ.μ. ένας
μεγάλοςενιαίοςχώροςστον1οόρ.χωρίς
ασανσέρ ,ηθέρμανση τουμεκλιματιστικό
τοδεμίσθωματουστα180€.

Κωδ:22958-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον2
οόροφο.Αποτελείταιαπό3Χώρους,καιWC.

Είναικατασκευασμένοτο1986καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρικήμεΠετρέλαιο,-Τιμή:350€.

Κωδ:22993-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Γραφείασυνολικήςεπιφάνειας165τ.μ.στον
2οόροφο κατάλληλογιαφροντιστήριοκαι
όχιμόνο .Αποτελείταιαπό5Χώρους, και
2WC.Είναι κατασκευασμένο το1986και
διαθέτει θέρμανσηΚεντρική -Πετρέλαιο,
ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,
-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965 -ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕ-

ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικής επι-
φάνειας20 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
Χώροκαιμεδικό τουWC.Ενοίκιο140€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ καιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.23130 ΚατάστημαστοΤσερμένι
διατίθεταιπροςενοικίασημε58τ.μ. ισόγειο
και25τ.μ.πατάρισεκεντρικόσημείοκατάλ-
ληλογιαάπειρεςχρήσεις  καιμεμίσθωμα
πολύ ευνοϊκό , μόνο 250€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23521 -ΠΙΕΡΙΩΝπερίπουστη
μέσηΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ισόγειο κατάστημα
συνολικής επιφάνειας 60 τ.μ.Αποτελείται
από1ΧώροκαιμεWC.Είναι κατασκευα-
σμένοτο1976καιδιαθέτειΠροαύλιο τοδε
Μίσθωματου290€.Τογραφείομαςδιαθέ-
τει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του
ακινήτουαυτού.

Κωδ:23146-ΕργοχώριεπίτηςΣταδίου
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικής επι-
φάνειας65 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
Χώροενιαίο,είναιφωτεινόκαιέχειμεγάλη
βιτρίνα . -Τιμήπολύπολύ χαμηλή μόνο
110€.

Κωδ: 22959 -ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικής επι-
φάνειας110 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται από
1ΧώρομεδικότουWC.Είναικατασκευα-
σμένοτο1970-Μίσθωματα300€.Τογρα-
φείομαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23948 -ΜουσείοδίπλαστηνΑ-

νοίξεως ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειοπάρκινγκ

συνολικής επιφάνειας18 τ.μ.ανωτ.  ύψος
αυτ/του1.54μ.Τιμή:50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.12867ΚΕΝΤΡ0,Καινούργιοακα-

τοίκητοδιαμέρισμα100τ.μ.,καθ.κατασκευή
2011,με2υ/δ,3οςόροφος,καταπληκτικό
απόκάθεάποψη,μεσυνθετικάκουφώματα
και με διπλά τζάμια, επιμελημένης κατα-
σκευής,με εξαιρετικήσυγγραφήυποχρεώ-
σεων,πολυτέλειακαι ζεστασιά.Έχειπολύ
ωραίοσαλόνιμεμοντέρνααισθητική,ατομι-
κήθέρμανσηπετρελαίου,μίααποθήκηκαι
μεδύομπάνια.Διαθέτεικαιθέσηστάθμευ-
σηςδικήτου,όλαμαζί130.000€.

Κωδ:12868ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμη-
το διαμέρισμασυνολικής επιφάνειας 172
τ.μ.στον5οόροφο.Αποτελείταιαπό4Υ-
πνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιοκαι
1WC. ΔιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠε-
τρέλαιοηευπρέπεια τωνχώρωνδεδομένη
καιμεεντυπωσιακήθέα.Μεύφοςαπέριττης
πολυτέλειαςπου διαχέεται στο χώρο, με
καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμιακαικλειστόπάρκινγκ.Εντυπωσιακοί
χώροιυποδοχήςκαιπροτείνεταισεαπαιτη-
τικούςαγοραστές.Τιμή260.000€

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:14714-ΚέντροστηνΕληάκοντά,

μίαπολυτελώςανακαινισμένηΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας95 τ.μ. ισόγεια.Απο-
τελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα
καιΜπάνιο.Είναικατασκευασμένητο1978
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,
Ανοιχτωσιά ,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρ-
ταΘωρακισμένη,Τζάκι,A/C,Διπλά τζάμια,
Ηλιακό θερμοσίφωνα,Μπαλκόνια 15 τ.μ.
-Τιμή:82.000€.

Κωδ.14476ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιαΜονοκα-
τοικία120τ.μ.,στηΦυτιά,νόμιμημε40τ.μ.
αποθήκηκτισμένησε400τ.μ.οικόπεδοστο
κέντρο του χωριού ,πωλείται όπως είναι
επιπλωμένηκομπλέ,έχειδύοεπίπεδα,δι-
αθέτημίαεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
βλέπειόλοντονκάμπο,άψογασυντηρημέ-
νη,γεωμετρικάδομημένη,οιχώροιτηςλει-
τουργικοί,μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
διαθέτειπαραδοσιακό τζάκι και ευρίσκεται

σεπρονομιακή τοποθεσία , Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ. 13509ΚΑΤΩΕΛΗΑ , πωλείται

υπόγειααποθήκη,μεγάλημεάδειακαιγια
πάρκινγκ468τ.μ.,χωρητικότητα16αυτ/των
,κατάλληληκαιγιαάλλεςχρήσεις,ημιυπό-
γειο,ξεχωριστόακίνητο,τιμή60.000€.Μόνο
σοβαρέςπροτάσειςθασυζητηθούν.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ ,Μητροπόλεως

πωλούνται γραφειακοίχώροι1ουορ.απο-
τελούμενοιαπό3χώρουςκαιμεδική τους
τουαλέτα.Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,
κατασκευή1976, είναι ανακαινισμένοι και
σεπολύκαλήκατάσταση , τιμή εξαιρετικά
χαμηλήμόνο50.000€όλα.

Κωδ:13617-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας87τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό2Χώρους, .Είναι κατασκευα-
σμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:68.000€

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13710ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα101

τ.μ., καιμε110 τ.μ.υπόγειο τοοποίο επι-
κοινωνείμε εσωτερικό υδραυλικόανελκυ-
στήρα,κατασκευή2002,μεδικότουςWC,
ισόγειο,νεόδμητο,σεεξαιρετικήκατάσταση
και καινούργια συνθετικά κουφώματα με
διπλάτζάμια,άριστηκατασκευήκαιατομική
θέρμανσηπετρελαίου, σεπολύ καλή γει-
τονιά, κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις ,
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,140.000€.

Κωδ:13689 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙμεγά-
λο κατάστημασυνολικής επιφάνειας 900
τ.μ.σε τρία επίπεδα . Ισόγειο300 τ.μ.1ος
300τ.μ.καιυπόγειοεπίσης300τ.μ..Τιμή:
350.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13691ΡΑΧΗ,πωλείταιχωραφοοι-

κόπεδοσεπρονομιακήθέση4.300τ.μ.,με
εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα ,αμφιθεα-
τρικό, κατάλληλογιαανέγερσηβίλας,ευ-
καιρίαχωρίςαμφιβολία,Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμή35.000€.

Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο
απότονκεντρικόδρόμογιαΝάουσα5.472
τ.μ.,χωραφοοικόπεδοσεπρονομιακήθέση,
σεαπίστευτα χαμηλή τιμή, ευκαιρίαμόνο
γιααποφασιστικόαγοραστή,Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝκαι

υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο,
τιμή28.000€,

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.13793ΜΕΤΟΧΙ ,Οικόπεδο529

τ.μ.,σπάνιο ,με εκπληκτικήκαιανεμπόδι-
στη θέα , αμφιθεατρικό οικόπεδοφιλέτο,
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,μόνογιααποφα-
σιστικόαγοραστή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,25.000€.

Κωδ:13859 -ΣτονΤρίλοφοΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσεσημείομεανοιχτωσιάσυνολι-
κήςεπιφάνειας884τ.μ.Τιμή:20.000€.

Κωδ:13826-ΣταΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας980τ.μ.σε
πολύκαλόσημείο.Τιμήμόνο15.000€.

Κωδ.13852ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Στην
οδόΣλαμίνοςπωλείταιοικόπεδο1.406τ.μ.,
μεσυντ.  δόμησης0,8 , άρτιο και οικοδο-
μίσημο,μοναδική ευκαιρία , τιμή70.000€.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ13807ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Οικόπεδομε
συνολικά4.003τ.μ.,αποαυτάτα2.902τ.μ.
έχουν τεθεί εντός τουσχεδίουπόλεως , τα
685τ.μ.είναιρυμοτομούμενακαιτα440τ.μ.
εκτόςσχεδίου ,διαθέτειμία εκπληκτικήκαι
ανεμπόδιστηθέα , είναι ελαφρώςεπικλινές
,πολύκοντάστηνΕληάπρονομιούχοοικό-
πεδο.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρίαμόνογιααποφασιστικό
αγοραστή ,προσφέρεταισε τιμήευκαιρίας
μόνο120.000€όλομαζί.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.111Πωλείταικομπλέλειτουργούσα

ΕπιχείρησηστηΒέροιαστοχώρο τουφα-
γητού,μεπολλάχρόνιαεμπειρίακαιφήμη
εξαιρετική.Γιαλόγουςαποχώρησηςαπότην
πόλημας διατίθεται σε επαγγελματία του
είδους.Τομέγεθοςτης80τ.μ.μέσακαι60
τ.μ έξω.Θέσειςκαθισμάτων72και ενοίκιο
750€.Τιμήπώλησηςστις40.000€.υπόδειξη
μόνοσεπολύσοβαράενδιαφερόμενο.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ13860ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,Οικόπεδο

745 τ.μ.,με ελιές,αμφιθεατρικό , ελαφρώς
επικλινές,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σετιμή
πράγματιχαμηλήμόνο10.000€,Πληροφο-
ρίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ13694ΔΡ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ.,στο7.5
χιλ.Πωλείταιχωραφοοικόπεδο12.000τ.μ.,
γιαεπένδυση,εξαιρετικήευκαιρίαχωρίςαμ-
φιβολία, σε τιμήπράγματι χαμηλή, μόνο
35.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

www.laosnews.gr

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης,νέοςψυκτικόςήμη-
χανολόγοςγιασυνεργασίασεεπιχείρησηψυ-
κτικώνκαιηλεκτρομηχανολογικώνεργασιών
καιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαιεμπειρίαμη
απαραίτητη.Τηλ.επικοινωνίας:2331062225.

ΒΙΟΛΟΓΟΣ 
ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΛΥΚΕΙΟΥ

Τηλ. επικοινωνίας:
6972334522

ΕΠΕΙΓΟΝ από επιχείρησηπουανα-
πτύσσεταιμεπροϊόνταάμεσηςανάγκης
από τον καταναλωτή ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3
άτομασοβαρά,ηλικίας30έως45ετών
γιασυνεργασία.Πολύυψηλάεισοδήμα-
τα.Πληροφορίες:6987979453.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από τηνΕθνικήΑσφαλιστική,
τη μεγαλύτερη εταιρία της χώρας, ηλικίας 24-45
ετών, τουλάχιστον απόφοιτοςΛυκείου, με ευχέ-
ρεια επικοινωνίας και επαγγελματική νοοτροπία.
Παρέχεται κανονισμόςαμοιβών και εξέλιξης, χρη-
ματοδότηση, αμοιβή BONUS, συνεχή εκπαίδε-
συη,ομαδικήασφάλιση.Αποστολήβιογραφικούe-
mail:ea.veroia8690@insurance.nbg.grΤηλ.:23310
66609 -Κιν.: 6975900180.Υπεύθυνοςαξιολόγη-
σης:ΑνθήΞηρού.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
1ος όροφος 70 τμ απέναντι
από τηνΑστυνομία, 2 δωμά-
τια,σαλόνι, κουζίνα, εσωτερική
αποθήκη, μεγάλα μπαλκόνια,
τζάκι και αυτόνομη θέρμαν-
ση με ογκομετρητή, ανοιχτό
parking. Τηλ. επικοινωνίας:
6937243744.

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζεται
μονοκατοικία 100 τ.μ. σε οι-
κόπεδο 1 στρέμμα, με 30 τ.μ.
έξτρα χώρος και 80 τ.μ. απο-
θηκευτικός χώρος, ανακαινι-
σμένα, νυχτερινό ρεύμα. Τηλ.:
6936204117.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
1ος όροφος, 70 τ.μ. απέναντι
από τηνΑστυνομία, 2 δωμά-
τια, σαλόνι, κουζίνα, εσωτερική
αποθήκη, μεγάλα μπαλκόνια,
τζάκικαιαυτόνομηθέρμανσημε
ογκομετρητή, ανοιχτό parking.
Τηλ .  επ ι κο ι νων ίας :  6937
243744.

ΑΣΩΜΑΤΑ ενοικιάζεται μο-
νοκατοικία 150,00 ευρώ, γκα-
ράζ, αυλή, μεπανορανική θέα,
ηλιακό και τζάκι. Τηλ.: 23310
91663.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ,ενοικιάζεται

κατάστημα100τ.μ.μευπόγειο
μεW.C.Τηλ.:6974238098.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙοδηγόςκατηγορίας
Δ (λεωφορείο) ή κατηγορίας Ε

(επικαθήμενο)γιαεργασίασεα-
ντίστοιχα οχήματα.Επικοινωνία
κ. Κώστας 23310 21904ώρες
09.00-17.00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρίαναφροντίζει
στηΝάουσα, σε 24ωρη βάση,
(εσωτερικήμερεπό)ηλικιωμένη
κυρία,όχικατάκοιτη.Απαραίτητο
ναμιλάει ελληνικάμεσχετικήε-
μπειρία.Τηλ.επικοινωνίας6944
647074,ώρες επικοινωνίας: 10
π.μ.-2μ.μ.&6μ.μ.-10μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για ολιγό-
ωρη φροντίδα ηλικιωμένης με
κατάκλισηστιςΒαρβάρες.Τηλ.:
6981894337.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙκοπέλεςγιαερ-
γασία καμαριέραςκαι κουζίνας.
Τηλ.:2331044471.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Κέντρο
Ξένων Γλωσσών «ΑΛΚΗ» κα-
θηγήτριαΑγγλικών.Βιογραφικά
αυτοπροσώπωςκατόπινραντε-
βούστοτηλ.:6977338716.

ΖΗΤΕΙΤΑΙνεαρόςμεμηχανά-
κι για εργασία εντός τηςπόλης
Βέροιας.Τηλ.:6938436951.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για με-
ρική απασχόληση σε οδοντια-
τρείο. Τηλ. επικοινωνίας: 6946
145626.

ΖΗΤΕΙΤΑΙπωλήτριαγιαημια-
πασχόλησηστοαρτοποιείοΤΑΝΟΣ
στηΒέροια.Τηλ.:6982643134.Ώ-
ρεςεπικοινωνίας8με11.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εσωτερική κυρία
χωρίςυποχρεώσειςγιαφροντίδα
ηλικιωμένης κυρίας στηΝάου-
σαμε δυνατότητα διαμονής και
τοβράδυ.Τηλέφωναεπικοινωνί-
ας : 6992769850 (κα.Βάσω)&
2331093563(κος.Δημήτρης).

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙεργάτεςγιασυ-
σκευαστήριοτροφίμωνστοΜα-
κροχώριΗμαθίας.Τηλ.: 23310
70401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα σε ξε-
νοδοχείοτηςΒέροιαςμεγνώση
βασικώνΑγγλικών. Τηλ.: 6948
457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογιαdelivery
μεδικότουμηχανάκιγιατοψη-
τοπωλείοΓΙΑΝΝΗΣ.Τηλ.:6984
472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαγιαεργασία
στο ψητοπωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ».
Τηλ.:6984472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα ως σερ-
βιτόρα γιαπρωινή-απογευματι-
νή εργασία σε καφενειο-σπορτ
καφέ, στηνΠερικλέους 11 στη

Βέροια, περιοχή παλαιάςΜη-
τρόπολης.Τηλ.:2331505195.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηνπε-

ριποίηση γερόντων, για πρωί
ή για απόγευμα, καθαριότητα
σπιτιών, γραφείων, σκάλες.
Τηλ.: 6946 479828 & 6940
679667.

ΚΥΡΙΑ προσφέρει εργασία
καθαρισμού σπιτιών καθώς
φροντίδαμικρώνπαιδιώνκαιη-
λικιωμένων.Τηλ.:6984095883.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  πτυχιούχος

τουΑΠΘμε10ετήπείραπαρα-
δίδει μαθήματασε μαθητές-τρι-

εςΔημοτικού-Γυμνασίου-Λυκεί-
ου.Τιμέςπροσιτές.Τηλ.: 6979
569371.

ΔΑΣΚΑΛΑ προετοιμάζει το
καλοκαίριπαιδιάπουθαφοιτή-
σουνστηνΑ΄ και Β΄Δημοτικού
για ομαλή μετάβασηστην γρα-
φή και ανάγνωση. Τηλ.: 6974
198050.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός τα-

βέρνας σταΡιζώματα, σε καλή
κατάσταση.Τηλ.:6943930145.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ28τ.μ.luxεπιπλωμένο170€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ30τ.μ.10ετίαςεπιπλωμένο200€
ΕΛΗΑ30τ.μ.μεμπαλκόνι140€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.επιπλωμένοκαλόA/C180€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ38τ.μ.επιπλωμένοκαλό170€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.καλό,A/C,ντουλάπες140€
ΕΛΗΑ45τ.μ.15ετίαςεπιπλωμένομεA/C190€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.luxεπιπλωμένοατομικόςλέβητας270€
ΡΟΛΟΪ60τ.μ.ντουλάπαατομικόςλέβητας160€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.10ετιαςεπιπλωμένοατομικόςλέβη-
ταςθέαA/C250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.15ετίαςντουλάπεςκαλό200€
ΠΑΠΑΓΟΥ80τ.μ.12ετίαςατομικόςλέβηταςαποθήκη230€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.κόπλανκαλό180€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.ρετιρέτζάκιθέαατομικόςλέβητας200€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.12ετίαςθέαπάρκινγκ250€
ΠΑΠΑΓΟΥ85τ.μ.τζάκιατομικόςλέβηταςκαλό250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.κόπλαν180€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ.ανακαινισμένοντουλάπεςκαλό260€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ95τ.μ.15ετίαςατομικόςλέβηταςκλειστό
γκαράζ320€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.κόπλανατομικόςλέβητας200€
ΕΛΗΑ100τ.μ.επιπλωμένοκαλό350€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ110τ.μ.ευρύχωροκαλό200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλόντουλάπες280€
ΠΑΠΑΓΟΥ120τ.μ.ατομικόςλέβηταςπάρκινγκ220€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ. τζάκιατομικόςλέβηταςπάρκινγκ
θέα350€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ115τ.μ.8ετίαςμονοκατοικίατζάκιατομικός
λέβητας270€
ΝΑΟΥΣΑ190τ.μ.12ετίαςμονοκατοικίαlux300€
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ200 τ.μ.μονοκατοικία επιπλωμένη τζάκι
θέα300€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ25τ.μ.11.500€
ΡΟΛΟΪ28τ.μ.LUXανακαινισμένο&επιπλωμένο19.000€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.ανακαινισμένο11.500€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο17.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.20ετίαςκαλό16.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ50τ.μ.ανακαινισμένοκαλό27.000€

ΡΟΛΟΪ70τ.μ.ευκαιρία8.500€
ΚΕΝΤΡΟ72τ.μ.ρετιρέευκαιρία18.000€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.ευκαιρία15.500€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ90τ.μ.ανακαινισμένοκαλό38.000€
ΡΟΛΟΪ90τ.μ.θέακαλό50.000€
ΚΕΝΤΡΟ105τ.μ.καλότζάκιανακαινισμένο46.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110 τ.μ. καλόανακαινισμένοντουλάπες
80.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ110τ.μ.ευκαιρία27.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ. 10ετίας luxθέα τζάκιπάρκινγκ
108.000€
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ170τ.μ.μεζονέτα58.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ180 τ.μ.μονοκατοικίαμε2διαμερίσματα
62.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ75τ.μ.καλό1.200€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ96τ.μ.καλό1.200€
ΓΗΠΕΔΟ100τ.μ.καλό320€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ150τ.μ.καλό900€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ220τ.μ.ισόγειο+220τ.μ.υπόγειοκαλό
1.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΛΙΒΑΔΙ2.000μέτραμε54δένδρα-ελιές6.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ3.500μέτραμε ελιές,ρεύμα&νερό
11.000€
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ8.000μέτραμεπομόνα&ρεύμα16.000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8.000μέτραεπάνωστοδρόμο26.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ13.000μέτρα38.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτρα23.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτραμεαχλάδιαπαλμέτα46.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ43.000μέτρα126.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ4.000μέτραπροςενοικίαση300€/χρόνο

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ45000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑισογειοδιαμερισματου82΄70τ.μ2ΔΣΚ
20000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.4ος120τ.μμεparkigk,Α.Θ3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑανακαινισμενο2οςχ.ασαν.2ΔΣ-Κδιαμπε-
ρες32000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚ
wc130000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια2ΔΣ-ΚWCτου75΄οικοπ.270
μετρα24000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ85τμ2οςπισωΥμ/πογειοστηνεισοδο,με
θεα17000€
ΠΑΤΡΙΔΑκατοικια100τ.μ+καταστημα100τ.μμεοικοπ.
95000€
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟμονοκατ/iκατου200675000[i]
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κιαημιτεληςμε3ΔΣΚ+900τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
ΑΝΘΕΩΝμονοκατοιια55τ.μ2ΔΣΚΛχωριςθερμανση
150€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος140€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ15ετιας2ΔΣΚΩρ/ση250€
ΠΙΕΡΙΩΝκατωΙ5ετιαςισογειομεΑ.Θ.1ΔΣΚ200€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο350€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ1Δ-ΣΚΑ.Θαποθηκη10ετιας220€
ΩΡΟΛΟΙ2ΔΣΚκοπλαμ,Θερμ/τες250€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενοΛουξ1ΔΣΚκοπλαμ,πορταασφ.250€
ΠΑΡΚΙΓΚανοιχτοΜ.Αλεξανδρου-Βενιζελου50€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεΠομόναστηνασφ3000το
στρέμμα
ΡΑΧΙΑ3300τ.μομορφο,μερευμακνερότρεχουμενο
13000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.μεεπι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ.30000€&κτήμα
10300τ.μ25000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομόνα+ροδακ.25000€
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ12ΣΤΡμεακτ.+μπεκακια23000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκΚαρατασουκαταστηματα40τ.μ30.000€
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκαταστημα50τ.μ30.000
ΑΝΟΙΞΕΩΣκαταστ.75τ.μ+60οροφος50000€
ΙΕΡΑΡΑΡΧΩΝκαταστ.25τ.μκατάλληλοκαιγιαγκαραζ
17000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛ,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ350€
ΠΙΕΡΙΩΝ75τ.μ.μεπαταρι350€
ΠΕΡΙΦ/ΚΟΣκαταστ,75+75+70450€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξ
πρόσοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρε-
στωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80τ.μ7000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ τηςΚλασι-
κήςΦιλολογίας τουΑριστο-
τελείουΠανεπιστημίουΘεσ-
σαλονίκης, με εξειδίκευση
στηνΕιδικήΑγωγή,παραδίδει
ιδιαίτεραμαθήματασεπαιδιά
Γυμνασίου καιΛυκείοιυ σε
Αρχαία Ελληνικά, Έκθεση,
ΛατινικάκαιΝεοελληνικήΛο-
γοτεχνία.Πολύπροσιτές τι-
μές.Τηλ. επικοινωνίας:6974
430782.

ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΗSPEEDEXCΟURIERΒΕΡΟΙΑΣ, ζητάει για μόνιμη εργασία

δύο (2) άτομαμε δίπλωμα γιαμηχανή και αυτοκίνητοαν υπάρχει.
Ραντεβούμετηλ.στο6937226565.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτι μο-
νό με το στρώμα. Πληρ.
τηλ.:6973777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα
γραφειου, σαλόνι SATO
μπλε,4καρέκλες,τραπέζι,
τραπεζάκι, τραπέζι πτυσ-
σόμενοσυσκέψεων, ντου-
λάπα με κλειδαριά (κερα-
σί),ντουλάπα-ράφια(μελί),
καναπέδες, όλασεάριστη
κατάσταση. Τηλ.: 23310
21210,Κιν.:6978004183.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι
ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα,

με στρώμα και υφασμα-
τάκιαπροστατευτικά,σχε-
δόναχρησιμοποίητο.Τιμή
ευκαιρίας 150,00 ευρώ.
Τηλ.:6977430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣσοβαρός,ευπα-

ρουσίαστος καισυνταξιού-
χοςΑμερικής, χωρίςοικογ.
υποχρεώσειςμε ιδιόκτητη
κατοικία εντός Βέροιας,
ενδιαφέρεται για σοβαρή
σχέσημεκυρία47-55ετών,
ευπαρουσίαστη σοβαρή,

χωρίςοικογ. υποχρεώσεις.
Μόνοσοβαρέςπροτάσεις.
Τηλ.:6970648520.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά για γνω-
ριμίακυρίααπό50έως55
ετών για σοβαρή σχέση.
Τηλ.:6974862936.

ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός 70
ετώνζητάγνωριμίαμεκυ-
ρία από 55 έως 65 ετών

για σοβαρή σχέση. Τηλ.:
6989007541.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος ζη-
τάει κυρία με σκοπό το
γάμο, χωρίς υποχρεώ-
σεις.Τηλ.:2331026934.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  Ελλην ι -

κ ή ς  α ν τ ιπροσωπε ί α ς
WOLKSWAGEN CANDY
BAN του  ‘99 ,  πετρέ -
λιο 1890 κυβικά, λευκό
(FDW) 300.000 χιλιόμε-
τρα,ΚΤΕΟέως12/2019,
αξία 1.500 ευρώ. Τηλ.:
6974876369κ.Απόστο-
λος.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΠεριοχήΜητρόπολης,38 τ.μανακαινισμένομεa/c,
βλέπειακάλυπτο,επιπλωμένο24000€
(κωδΓΚ53)
ΙσόγειοστοβήματουΑποστόλουΠαύλου64τ.μ
1ΔΣΚΜχωρίςκοινόχρησταοικοδομής25000€
(κωδΓΚ48)
Κυριώτισσα36τ.μ2οςακάλυπτος9000€
(κωδΓΚ44)
Ρολοι,38τμ,βλέπεισεακάλυπτομεανοιχτωσιακαι
ήλιο,καινούργιακουφώματακαιτέντες,
επιπλωμένο,18000€(ΓΚ54)
2ΔΩΜΑΤΙΑ
Καλλιθέα83τ.μ2ΔΣΚΜκαινουργιο,ατομικήθέρμανση,-
μεγάληβεράντα,θέαστονκάμπο,65000€(κωδ2Δ140)
Προμηθέας,94τ.μ,1οςορ,2ΔΣΚΜ,15ετίας,ελά-
χισταχρησιμοποιημένο,δυνατότηςαυτόνομηςθέρ-
μανσης57000€(κωδ2Δ134)
Τσερμένι,70τ.μ1οςοροφος,2ΔΣΚΜ,5ετίας,air
Condicion,πυλωτή,αποθήκη,από60000τώρα
45000€(κωδ2Δ133)
ΚοντάστηνπλατείαΩρολογίου70τ.μ2ΔΣΚΜ,2ος
ανακαινισμένο,40000€(κωδ2Δ132)
Καλλιθέα125τ.μ,2ΔΣΚ2μπάνια,1οςοροφος,τιμή
80000€(κωδ2Δ130)
Προμηθέας,καινούργιαοικοδομή,ισόγειομεδικήτου
είσοδο,άριστηκατασκευή,μοντέρνο,φωτεινό,ευχάρι-
στο,2ΔΣΚΜ,πάρκινγκ,42000€(κωδ2Δ152)
Καινούργιαοικοδομήστοκέντρο,περιοχήΑγ.Αντωνί-
ου,93τ.μ3ος,ιδανικόγιαεπαγγελματικήχρήσηαλλά
καιγιακατοικία65000€(κωδ2Δ123)
ΠαράλληληστηνΠιερίων,92τ.μ2ΔΣΚΜ,ατομικήθέρ-
μανση,3οςορ.Πάρκινγκ,8ετίας,62000€(κωδ2Δ120)
Μητρόπολη,104τ.μ,2ΔΣΚΜ,τζάκι,ατομικήθέρμανση,
ηλιακός,3οςοροφος65000(κωδ2Δ109)
Τσερμένι ,100τ.μ,1ος,2ΔΣΚΜ,τζάκι,ηλιακός,τέντες,
ωρομετρηση,κουφωτήντουλάπα,πόρταασφαλείας
,θέα,ιδιωτικήκατασκευή,τιμήσυζητήσιμη(κωδ2Δ102)
Στοκέντρο,σεπεζόδρομο,75 τ.μ2οςορ,2ΔΣΚΜ,
βλέπειπίσω,χρήζειμερικήςανακαίνισης ,κατάλληλο
καιγιαεπαγγελματικηχρηση,τιμή
50000(κωδ2Δ125)
ΦανάριαΚύπρου,60 τ.μ ,2ος,2ΔΣΚΜ,ατομικήθέρ-
μανση,πάρκινγκ2θεσεις,οικοδομή10ετίας60000€
(κωδ2Δ85)
3ΔΩΜΑΤΙΑ
Πάνωαπό τοπασακιόσκι,μαιζονέτα,ισόγειο-1ος,
3ΔΣΚ2,103τμ,γίνονταικαιδύοδιαμερίσματα,μπάνια
,άμεσηπρόσβασηστηναυλή,κλειστόπάρκινγκ,και-
νούργιο,95000€(κωδ3Δ86)
Πασακιόσκι,100τ.μ ,3ΔΣΚ2μπάνια,ωραίαβερά-
ντα,70000€(δυνατότητααγοράςκλειστούπάρκινγκ
έξτρα)(κωδ3Δ93)
ΒήμαΑπ.Παύλου,3ΔΣΚΜ,4οςορ,σκεπή,μεανακαι-
νισμέναμπάνιο,κουζίνα,κουφώματα,
διαμπερές65000€(κωδ3Δ100)
ΠωλούνταιΔιαμερίσματαμε2δωμάτια:
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ2Δ97τμοροφοδιαμέρισμα,μεγάλο
σαλόνι,κουζίνα,χολ,μεγ.μπάνιο,ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
(2Δ143)
•ΡΟΛΟΙ120τμ.2Δ,ανακαινισμένο,ΣΛ,Κ,WC,κόπλαν,

σίτες,ντουλαπες,ατομική(2Δ147)
•ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ85τμ,2Δ,σαλοκουζίνα,WC,αποθήκη,
καινούριαπλακάκια60.000€(2Δ148)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δπλήρωςανακαινισμένο,κόπλαν,πλακά-
κια62.000€(2Δ149)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλόνι,κουζίνα,2WC,χωνευτέςντου-
λάπεςκαισταδύοδωμάτια,100τ.μ.,air-condition,
πόρταασφαλείας,πάτωμαμεμάρμαρο, τέντεςκαι
ατομικήθέρμανσηδιαμπερές60.000€(2Δ135)
ΠωλούνταιΔιαμερίσματαμε3-4δωμάτια:
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ117τμοροφοδια-
μέρισμα,3Δ,μεγάλοσαλόνι, κουζίνα,μεγ.μπάνιο,
ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣ(3δ98)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ3Δσαλοκουζίνα,αποθήκη,ατομική
θέρμανση,κλειστόπαρκινγκ25τ.μ.2008έτοςκατα-
σκευής80.000€(3Δ47)
•ΜΕΖΟΝΕΤΑκοντάστηνΜπαρμπούτα,3Δτζάκι,α-
τομικήθέρμανση,παρκινγκ,2WC,10ετών,105.000€
(3Δ79)
ΠωλούνταιΓκαρσονιέρες:
•ΚΕΝΤΡΟγκαρσονιέρα60τμ.δωμάτιο,ανακαινισμένο
μπάνιοκαικουζίνα,χολμεντουλάπα,a/c,κόπλαν,
πόρταασφαλίας,τιμή30.000€(ΓΚ52)
•ΚΕΝΤΡΟστούντιο28τ.μ.,τιμήευκαιρίας15.000€(ΓΚ34)
•ΚΕΝΤΡΟστηνΕλιά30τ.μ.15.000€(ΓΚ36)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1Δσαλόνι, κουζίνα,σεπολύκαλή
κατάσταση20.000€(ΓΚ30)
•ΠΑΠΑΚΙΑ1Δσαλόνι,κουζίνα64τ.μ. ισόγειο,χωρίς
κοινόχρηστα,25.000€(ΓΚ48)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1Δσαλοκουζίνα,ανακαινισμένο,και-
νούριακουφώματα,45τ.μ.,ατομικήθέρμανση,ανοι-
χτήθέσηπαρκινγκ,πρώτοςόροφος,35.000€(ΓΚ6)
ΠωλούνταιΜονοκατοικίες:
•ΠΑΠΑΚΙΑ-ΡΟΛΟΙ2Δσαλόνι, κουζίνα,75τ.μ.,σε
175τ.μ.,ατομικήθέρμανση,και2αποθήκες50.000€
(Μ148)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλόνι,κουζίνα,παρκινγκ,αποθήκη,
80τ.μ.,65.000€(Μ150)
•ΜΕΖΟΝΕΤΑστοκέντρο145τ.μ.οικόπεδο,60τ.μ.
οπάνωοπάνωόροφοςκαι62τ.μ.οκάτωόροφος,
80.000€(Μ43)
•ΡΟΛΟΙμεζονέτα,σαλοκουζίναμε τζάκιστονκάτω
όροφοκαι2Δμεμπάνιοστονεπάνωόροφο,ατομική
θέρμανση,πόρταασφαλείας,καινούριακουφώματα,
ανακαινισμένο,85τ.μ.κτίσμα,με2air-conditionκαι
κλειστόπαρκινγκ100.000€(Μ113)
•ΤΡΙΛΟΦΟΣμονοκατοικίαμεκήπο,2Δσαλόνι,κουζί-
να,340τ.μ.οικόπεδο,68τ.μ.κτίσμα,ατομικήθέρμαν-
ση,μεπαρκινγκ30.000€(Μ145)
ΠωλούνταιΗμιτελή:
•ΛΑΖΟΧΩΡΙ1200τμ.οικόπεδομεκτίσμαημιτελές
45τ.μ.55.000€(Η11)
•ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ200τ.μ.κτίσμαστατούβλα,50τ.μ.υπό-

γειο,50.000€(Η16)
•ΒΕΡΓΙΝΑκτίσμαστατούβλα118τ.μ.με90τ.μ.και
1041τ.μ.οικόπεδο60.000€(Η20)
•ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ500μοικόπεδο,50τ.μ. ισόγειοκαι
50τ.μ.70.000€(Η8)
ΠωλούνταιΧωραφοοικόπεδα:
•Οικόπεδο16στρ.ΕΠΙΣΚΟΠΗστονκόμβοτηςΕγνα-
τίας(ΟΙΝ02)
•ΟικόπεδοστονΆΓΙΟΓΕΩΡΓΙΟΠΡΟΣΠΑΤΡΙΔΑ
5στρ.μεκτίσμα386τ.μ.50.000€(Χ474)
•ΟικόπεδοσταΑΣΩΜΑΤΑ1.200μμεθέα65.000€
(ΑΧ07)
•ΣτηνΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ4650μ,58μφάτσα,300μαπό
τηνάσφαλτο,χτίζει930τ.μ.36.000€(ΒΧ03)
ΠωλούνταιΜαγαζιά:
•ΚατάστημαΣΤΗΝΝ.Π.Ο.300τ.μ.(ΕΧ86)
•ΣΤΗΒΕΛΙΖΕΛΟΥ120τ.μ.ισόγειο,και120τ.μ.πατάρι
(ΕΧ87)
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟμαγαζί90τ.μ.,Νοικιασμένοαυτήντην
στιγμήστα800€σεπολύπροσιτήτιμή(ΕΧ85)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΑΤΟμαγαζί,85τ.μ,μεπατάρικαιυπό-
γειο(ΕΧ56)
•ΚΕΝΤΡΟμαγαζίμεσπίτιαπόπάνω60.000€(ΕΧ60)
ΠωλούνταιΓραφεία:
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟγραφείο4χώρων,πλήρωςανακαινι-
σμένο,62.000€(ΕΓ42)
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΤΗΣΒΕΡΟΙΑΣ81τ.μ.60.000€(ΕΓ26)
•ΚΕΝΤΡΟ2χώροιμεWC30.000€(ΕΓ33)
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟπλήρωςανακαινισμένομε εύκολη
πρόσβαση, χωρίς κοινόχρηστα,65τ.μ.μεπατάρι
20τ.μ.50.000€(ΑΝΑ03)
•ΣΤΟΡΟΛΟΙγραφείο2χώροι75.000€(ΕΓ15)
ΠωλούνταιΓκαράζ:
•Γκαράζ,κλειστόΣΤΟΤΣΕΡΜΕΝΙ,100τμ.,10.000€
(900)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματαμε2δωμάτια:
•ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστοΠασακιόσκιδιαμέρισμα3ουορ.,
2δωμ.,σαλοκουζίνα,μπάνιο,a/c,ατομ.θέρμ.,πετρ.
μεγάληβεράνταμευπέροχηθέα,270€
•ΚΕΝΤΡΟ2Δ,ΣΛ,85τμ,καιν.κουζίνα,καιν.μπάνιο,
πλακάκια,κόπλαν,ντουλάπα,230€(2Δ82)
•ΓΑΛΑΞΙΑΣ2Δ,ΣΛΚ,85τμ,καιν.διαμερισμα,ατομική,
τζάκι,αποθήκη,280€(2Δ83)
•ΡΟΛΟΙ2Δσαλοκουζίναμπάνιο,μεηλεκτρικέςσυ-
σκευές,air-condition,ντουλάπαχωνευτή,και-
νούριακουφώματα190€(2Δ70)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλοκουζίναμπάνιοοροφοδι-
αμέρισμα,μεαυτόνομηθέρμανση,οικοδομή
2007,80τ.μ.κουφώματακόπλαν250€(2Δ72)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλόνικουζίνα,κουφωτέςντου-
λάπες,καινούριαπατώματα,καινούριαπόρτα,

μεγάλοιχώροι230€(2Δ52)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ2Δσαλοκουζίνα,μπάνιο,μεγάληβερά-
ντα,διαμπερές,άριστηκατασκευή,μεθέσηπαρκινγκ,
θέα,καιτζάκι,280€(2Δ28)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ2Δσαλοκουζίνα,μπάνιο,επιπλωμένο
ήμη,ντουλάπα,αυτόνομηθέρμανση,180€(2Δ38)
•ΡΟΛΟΙ2Δσαλόνι,κουζίνα,βεράντακαινούριαπόρ-
τα,καινούριακουφώματα,3οςόροφος,200€(2Δ41)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δκαινούριακουζίνα,καινούριακουφώ-
ματα,θωρακισμένηπόρτα,βεράντα,θέα,ατομική
θέρμανση(2Δ60)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δ2WC100τ.μ.,μεγάληβεράντα,τέντες,
ατομικήθέρμανσημεθερμοσυσσωρευτές,νυχτερινό
ρεύμα,διαμπερές220€(2Δ59)
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματαμε3-4δωμάτια:
•ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗμεζονέταμεσαλοκουζίνα,δύου-
πνοδωμ,άτια,μπάνιο,ατομ.θέρμανσηστοκέντρο,
περιοχήΩρολογίου.
•ΑΓ.ΑντώνιοςΠΛΗΡΩΣΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ3ΔΣΛΚ,
μπάνιο,εξαιρετικό,ατομική,ηλιακό400€(ΕΠ84)
•Μακροχώρι120τμ,3Δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,απο-
θήκη,τζακόσομπα,θερμοσυ.,200€(3Δ37)
•ΤΣΕΡΜΕΝΗ3Δ,ΣΛΚ,κόπλαν,πλακάκια,καιν.κου-
ζίνα,180€(3Δ35)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ3Δ,οροφοδιαμ.109τμ,ΣΛΚ,αποθήκη,
πυλωτή,αυτόνομηθερμ.απεριόριστηθέα320€(3Δ36)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙκαινούριο3ΔΣΛΚ,3κουφοτέςντου-
λάπες,ατομική,θέααπεριόριστη,5ος,παρκινκ280€
(3Δ34)
ΕνοικιάζονταιΓκαρσονιέρες:
•ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑσαλοκουζίναμετζάκι,2a/c,μεγάλες
βεράντες220€,περιοχήαστυνομίας.
•ΣτονΑγ.Αντώνηγκαρσονιέραεπιπλωμένη,δωμ,
σαλόνι,κουζίνα,καιν.κουφώματα,χωρίςθέρμανση
150€(ΕΠ85)
•ΠΑΠΑΚΙΑ γκαρσονιέρα, δωμάτιο, σαλοκουζίνα,
μπάνιο,a/c,θέσηπάρκινκ,λίγακοινόχρηστα,200€
(ΓΚ154)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣγκαρσονιέρακαινούρια2013,60τμ,
λουξ,1Δ,σαλοκουζίνα,ωρομέτρηση,250€(ΓΚ143)
•ΡΟΛΟΙεπιπλωμένηγκαρσονιέρα,καινούριακουφώ-
ματα,διπλάτζάμια,ψυγείο,ηλεκτρικήκουζίνα,κρεβά-
τι,τραπέζι,ντουλάπα40τ.μ.150€(ΕΠ55)
•ΚΕΝΤΡΟ1Δσαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,άνετοκαιευρύ-
χωρο,μεγάληκαινούριαντουλάπα,καινούριακουφώμα-
τα,καινούριαπλακάκια,90τ.μ.ατομικήθέρμανση,250€

(ΓΚ128)
ΕνοικιάζονταιΜονοκατοικίες:
•Βίλλα,επιπλωμένη,3Δσαλόνι,κουζίνα,2βεράντες,
ατομικήθέρμανση,τζάκι,κήπο,(ΕΠ66)
ΕνοικιάζονταιΓραφεία:
•ΚαινούριαΣΤΗΝΑΓΟΡΑ58τ.μμε2χώρους και
46τ.μ.έναςχώρος,καιταδύομεκουζίνακαιτουαλέτα
350€και260€(ΓΡ01)
•ΓΡΑΦΕΙΟστοκέντρο2χώροι, καινούριακουφώ-
ματα, καινούρια πατώματα, πόρτα ασφαλείας,
aircondition,250€(ΓΡ03)
•ΣΤΗΚΑΡΔΙΑΤΗΣΠΟΛΗΣ,55τ.μ,επαγγελματικός
χώροςμεπατάρι,χωρίςκοινόχρηστα,ανακαινισμένο
320€(ΓΡ06)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΑΤΟγραφείο,4χώροι,κουζίνα,τουαλέ-
τα,ανακαινισμένο,λούξ.(Μ13)
ΕνοικιάζονταιΜαγαζιά:
•ΚΥΛΙΚΕΙΟστοποιοκεντρικόσημείο τηςαγοράς,
έτοιμο,40τμ,wc,κουζίνα,αποθήκη,(Μ86)
•ΚΕΝΤΡΟεπαγγελματικόςχώρος50τμ,+20τμπατάρι,
πλήρωςανακαινισμένο,χωρίςκοινόχρηστα,320€(Μ82)
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΤΗΣΑΓΟΡΑΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑ7τμ+
13τμβοηθητικόςχώρος,250€(Μ81)
•ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ,κατάστημα,650τ.μσε10στροικό-
πεδο(Μ11)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟμαγαζί70τ.μ.μεμεγάληβιτρίνα,καιαπο-
θηκευτικόχώρο,800€(Τ662)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟμαγαζί30τ.μ.μεπατάρικαιείσοδοαπό
δύοπλευρέςιδανικόγιαοποιαδήποτεχρήση(Α301)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟμαγαζίστηναγοράμεεξοπλισμόκαφετέ-
ριας,50τ.μ.καιπατάρι380€(Ζ101)
ΕνοικιάζονταιΑποθηκευτικήχώροι:
•ΓκαράζστοκέντροπεριοχήΚΤΕΛ-ΑΣΤΙΚΑ40€
•ΓκαράζστοκέντροπεριοχήΚΤΕΛ-ΑΣΤΙΚΑ50€
•ΚΕΝΤΡΙΚΗαποθήκη,110τ.μ.250€(ΑΠ1)
•ΚΕΝΤΡΙΚΗαποθήκη,60τ.μ,200€(ΑΠ2).
•ΚΕΝΤΡΟ,αποθήκη280τμ.+100τμ.,ηαυλήμεσκέ-
παστρο.(ΑΠ3).

Επιλεγμένα ακίνητα
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοΜακροχώρι,85τμ,2Δ,σα-
λοκουζίνα,μπάνιο,αποθήκη,θέσηπάρκινκ,60.000€
(2Δ148)
ΠΩΛΕΙΤΑΙστοκέντροδιαμέρισμαήεπαγγ.Χώρος,
79τμ,2Δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,
40.000€(2Δ145)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα στον ΠΡΟΜΗΘΕΑ
100τμ,μεγάλοσαλόνι,σεμικρήοικοδομή,65.000€
(2Δ143)

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

Site:www.stoxosrealestate.gr
Τηλέφωναεπικοινωνίας:
2331068080,6973735020

ΟΙ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ,
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

Συσκευαστήριοεσπεριδοειδώνσεάριστηκατάστασημε:
Νο1τράπεζαδιαλογής
Νο2μεταφορικήταινία
Νο3κηρωτικό
Νο4τουρμπίνα
Νο5μηχανικόςταξινομητήςμεσταδιακόανοιγμα
Νο6λεκάνησυσκευασίας.
Δυνατότηταπαραγωγής 5 τόνους τηνώραδυ-

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

σύστημα λέβητα πέ-
λετ, μάρκαςTOPLING,
ισχύς30KW,ελαφρώς
μεταχειρισμένο,σεάρι-
στηκατάσταση,μαζίμε
δοχείοαδρανείας[μπά-
φερ] 500 litr για ακόμη
πιο οικονομική καύση,
σε τιμή ευκαιρίας.Τηλ.
6944997269.
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CMYK

P Απορία: αφού ανέλαβε ο Τσί-
πρας την πολιτική ευθύνη, γιατί πα-
ραιτούνται όλοι οι υπόλοιποι;

P Μια φωτιά ακόμη και θα αρχί-
σουν να βάζουν δεξιούς στα επιτελεία.

P Γιατί πόσοι νομίζετε ότι είναι 
οι αριστεροί στα σώματα ασφαλεί-
ας;

P Ας είναι καλά το βαθύ ΠαΣοΚ 
που άφησε γκαβάντζα.

P Είχε και πολύ γραφειοκρατία 
σε εκείνο το αλήστου μνήμης χρο-
νοντούλαπο της ιστορίας.

P Ιστορία μου, αμαρτία μου, που 
έλεγε η Ρίτα. Κι εμείς νομίζαμε ότι εν-
νοούσε παίδαρο στο μέγαρο.

P Τον παίδαρο του Μαξίμου εί-
χε κατά νου τότε το Ριτάκι.

P Αλλά λογάριαζε χωρίς την αε-
ροσυνοδό.

P Ο αείμνηστος είχε λατρεία 
στις χόστες. Ως γνωστός χώστης.

P Θα μου πείτε, πού τον θυμήθη-
κα τον Ανδρέα; Εδώ ρε άλλοι θυμήθη-
καν τον Τρίτση.

P Κάτι σαν αναδρομικό άνοιγ-
μα στην κεντροαριστερά.

P Ούτε ζωγράφος να ήταν ο Αντώ-
νης τόση αναγνώριση μετά θάνατον.

P Να δείτε που αν γκρεμίσει τα 
αυθαίρετα ο Αλέξης θα αφήσει και 
μουστάκι.

P Τα παίζει καλά αυτά τα επικοι-
νωνιακά με γραβάτες, μουστάκια και 
ζιβάγκο.

P Μόνο που λογιαριάζει χωρίς 
τον ξενοδόχο. Η γενιά του ζιβάγκο 
άλλαξε. Έγινε τριβάγκο.

P Κατά τα λοιπά, τον Αύγουστο 
δεν υπάρχουνε ειδήσεις, έλεγε ο Ου-
μπέρτο Έκο. Που να ‘ξερε ότι βγαίνου-
με από τα μνημόνια.

P Παλιά τον Αύγουστο λέγαμε 

κάτι την πρώτη του μήνα και μετά 
βάζαμε το Έκο.

P Έχω καιρό να σας γράψω για 
την αγάπη, αλλά δεν τη βλέπω πολύ 
και ξεχνώ. Τώρα με τις ζέστες αποφεύ-
γω την υγρασία.

P Άσε που μόλις με βλέπει αρ-
χίζει τις ερωτήσεις για τη θάλασσα. 
Την είδα και λαχτάρισα.

P Νιώθω ότι την τελευταία φορά 
που μπήκα με την αγάπη σε πλοίο, 
πρέπει να ήταν τριήρης.

P Ένας τρόπος για να έχετε ευ-
εξία κάθε πρωί είναι λέει να κάνετε 
100 κοιλιακούς. Ρε αν το κάνω εγώ 
δεν θα είναι ευεξία, αλλά ευθανασία.

P Καλά το πάνε το πράμα στον 
ΓΑΣ. Μια παρέα μια ομάδα. Και έπεται 
και ΑΦΜ αεροδρομίου.

P Η ελπίδα έρχεται. Κι ας είναι 
και Σκουτάρεως.

P Και:

Σε μια παραλία της Χαλκιδικής ήταν 
ένας Έλληνας κι ένας Γερμανός και 
συζητούσαν για τα επιτεύγματα των 
πολιτισμών τους. Κάποια στιγμή λέει ο 
Γερμανός στον Έλληνα.

–Στη Γερμανία κάναμε ανασκαφές 

και βρήκαμε καλώδια σε μεγάλο βάθος 
μέσα στη γη.

–Εεε και τι σημαίνει αυτό;
–Αυτό σημαίνει ότι από τα αρχαία 

χρόνια είχαμε ανακαλύψει το τηλέφω-
νο.

Τότε ο Έλληνας του λέει:
–Εμείς κάναμε ανασκαφές και δε 

βρήκαμε κανένα καλώδιο.
ΟΓερμανός απόρησε και του λέει:
–Τι σημαίνει αυτό;
–Αυτό σημαίνει ότι από τα αρχαία 

χρόνια είχαμε κινητή τηλεφωνία!

Κ.Π.
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